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مقدمه-1
جامعه ون ؤتواند در تمام شامروزه نقش و جایگاه دانشگاه بسیار فراتر از گذشته است و دانش می

اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایفاي نقش کند و منشاء دگرگونی و تحول در اشاعه ارزشهاي 
غنايها نقش زیادي در توسعه و اعتالي فرهنگی جامعه،دانشگاه. اجتماعی، علم و فناوري باشد

نگی اندیشی سنتها و میراث فرهه فرهنگ علمی، حفظ، انتقال و بازفرهنگ عمومی جهت رشد و توسع
انسان و جایگاه او در جهان ).1386،8حیدري، (گذشته و تجدید حیات جامعه بر عهده دارند 

. حقیق بوده استهاست که ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است و موضوع مناسبی براي تمدت
یز بخش ، انسان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است و از آنجا که هویت ندر جامعه امروزي

مهمی از وجود انسان است و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخص تحت تأثیر هویت اوست، 
). 1382،12ایمان و کیذقان،(ها بسیار قابل توجه استبررسی هویت انسان

، درك هر شخص از خود و هویت اجتماعی درك هر شخص از خود و دیگران از 1هویت
بنابراین هویت اجتماعی امري ذاتی نیست . ي دیگر استیک سو و درك دیگران از غیر خود از سو

روان شناسان اجتماعی و جامعه . بلکه محصول توافق بوده و  همواره در حال ساخته شدن است
امري غیر شخصی یا به عبارت دیگر امري ) حتی هویت فردي(شناسان بر این باورند که هویت 

از دیدگاه این افراد، هر چند . گیردو جامعه شکل مییالکتیک میان فرد ي داجتماعی است که به واسطه
گیري کند ولی زمینه و بستر شکلیدا میها و احساسات شخصی افراد نمود پدر نگرشهویت معموالً

سازد و یا آگاهی و احساس فرد نسبت به ، زندگی جمعی آن است و تصویري که فرد از خود میآن
).1381،25؛ 1996، 2جنکینز(خود بازتاب نگرش دیگران نسبت به اوست

هویت به معناي چیستی و کیستی است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و انتساب به 
-سبب خود آگاهی فردي در انسان میبر آورده شدن این نیاز. آیدچیزي یا جایی بودن به وجود می

اي یا یا هویت قومی،  تیرهشود و ارضاي آن در میان یک گروه انسانی، خودآگاهی مشترك و جمعی  
).1382،15ایمان و کیذقان،(کندملی آن گروه را تأمین می

اي که عضو یک م بستگی به یک جامعه است به گونه، احساس تعلق و ه3هویت اجتماعی
جامعه از سایر جوامع متمایز باشد و فرد در مقابل معیارها و ارزش هاي جامعه خود احساس تعهد و 

در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع تکلیف کند و
در این میان جوانان به دلیل خصوصیات .  بحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران براي او مهم باشد
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وجود شرایطی که بتواند جوانان را یاري کند تا . شوندخاص سنی خود بیشتر تحت تأثیر واقع می
انند که کیستند و ر صحیحی از خود داشته و با واقع بینی و عینیت بیشتر به خود بنگرند، یعنی بدتصو

گردد و از سوي دیگرطمینان خاطر و سالمت فکر آنان میباشند، از یک سو سبب ابه دنبال چه می
). 1382،25ایمان و کیذقان،(بخشدآنها را قدرت تطبیق می
گیري و معتقد است که شکل) نظریه هویت در روان شناسیپرچم دار(1اریک اریکسون

اي کامالً دشوار و اضطراب زاست که در آن نوجوان باید نقش ها و پذیرش هویت فرد، وظیفه
، هر فرد هویت 2از دیدگاه مید).   31، 1361منصور و دادستان، (هاي گوناگون را تجربه کندایدئولوژي

اي سازمان هاي فردي دیگران در قالب نگرش هدهی نگرشزمانخود را از طریق سا» خویشتن«یا 
سازد و احساسی به بیان دیگر تصویري که فرد از خود می. دهدي اجتماعی یا گروهی شکل  مییافته

، هویت 3تاجفل.  که نسبت به خود پیدا می کند بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او دارند
: داندزند و عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر مییوند میاجتماعی را با عضویت گروهی پ

هایی درباره فرض(عنصر ارزشی ؛)آگاهی از این که فرد به یک گروه تعلق دارد(عنصر شناختی 
احساسات نسبت به گروه و (و عنصر احساسی) هاي ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهیپیامد

بر این اساس، هویت اجتماعی از دیدگاه ). آن گروه دارنداي خاص با نسبت به افراد دیگري که رابطه
تاجفل، عبارت است از آن بخش از برداشت یک فرد از خود که از آگاهی او نسبت به عضویت در 

اجتماعی سرچشمه می گیرد، همراه با اهمیت ارزشی و احساسی منضم به آن عضویت ) هاي(گروه
).40-42، 1383گل محمدي، (

نوجوانیدورهدرشخصیعامل پیشرفتمهمترینراهویتایجادکهشناسیرواناولین
اریک اریکسونکردهمعرفیمولدوشادمانهحیاتیبهنیلجهتدرحیاتیگامیراآنودانسته
دوراندرانسانیهايآرمانواهدافبهدستیابیوزندگیدرموفقیتاریکسوننظراز. است

رويجوانیونوجوانیدوراندربیشترکهاستوابستههویتگیريي شکل نحوهبهبزرگسالی
خانوادهمورد قبولهنجارهايوهاداوريارزشها، باورها،جوانی،ونوجوانیدوراندرفرد. دهدمی
. پردازدمیبه کندوکاومناسبهايپاسخوراه حلجست و جويدروبردمیالؤسزیرراجامعهو

وروانیتعارضاتامکان حلکودکی،دوراندراجتماعیوروانیرشدفرآیندآمیزموفقیت نتایج
فرآیند هویت،بحرانوآشفتگیمقابلدرلذا. دهدمیفردبهزندگیبعديمراحلاجتماعی را در

).74، 1383طف آبادي،ل(داردهویتی قرارهویت و  انسجامشکل گیري

1-Erik Erikson
2-Gorge hearbert Mead
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انسانيرابطهبه؛دینیهویت: جملهازشدهذکرمتفاوتیابعاداجتماعیهویتمفهومبراي
و پایبندي تعهددینیهویتبنايسنگ.شودمیاطالقکندیمپیداآنباکهنسبتیودینبا

ووالدینیعنیمرجعهايگروهترینمهمازیکیبهخانوادگی؛هویت).1381،33شرفی،(است
وشخصیهویترويبروالدینسبک زندگیوشخصیتیهايویژگی.شودمیمربوطخانواده

.شکل می گیردنوجوانیوکودکیدرفردهویتيبدنهوگذاردمیثیرأتشدتبهفرداجتماعی
شناسیجامعهدرقومیهايگروهوقومیهویتبهمربوطمسائلتحلیلومطالعهقومی؛ درهویت
شاملکهداردوجودقومیتبرايویژگیششگراییکنشدیدگاهبراساس.نداردوجودنظراتفاق

هویت). 12، 1387احمدي، (استمشتركو رسوممذهبسرزمین،زبان،نژاد،وخونیوابستگی
از دیدگاه جرج هربرت مید به این معنا است که هر فرد هویت یا خویشتن خود را از طریق شخصی 

ي سازمان یافته اجتماعی یا گروهی شکل می هاهاي فردي دیگران در قالب نگرشسازماندهی نگرش
به بیان دیگر، تصویري که فرد از خود می سازد و احساسی که نسبت به خود پیدا می کند  . دهد

سی، شخصیت و در روانشنا). 51، 1384تاجیک، ( بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او دارند 
جنبه از در این میان، دو . جایگاه محوري دارند» نظام ارزشی«و » هویت«، »خود«تحول آن، سه مفهوم 

و طیف وسیعی از » اغتشاش هویت«و » ارزشمندي خود«و »  دریافت از خود«یعنی » خود«مفهوم 
ت وضعیت و تحول نوجوانان حائز اهمیت اساسی در شناخ» نظام ارزشی«انواع  و مراتب 

). 14، 1385آبادي، لطف(است
ها به خصوص هویت اجتماعی و ملی به شمار ترین منبع اخذ هویتها به عنوان مهم ارزش

گاهی ارزش ها هماهنگ می شوند و شکل نظام و «: گویدمی1اي که هانري مندراسمی آیند، به گونه
، یعنی ارزش ها سازمان یافته و به صورت یک آرمان در می آیند که جامعه آن گیرندآرمان به خود می

می آد).   14، 1386آرون، (»کند که این آرمان راهنماي اندیشه و عمل استمیرا به افراد خود عرضه
هاي روانی و جسمانی خویش ی به توحید و یکپارچگی کلیه نظامیاببراي نیل به کمال نیازمند دست

ي شیوه سازش یافتگی منحصر به فرد و یگانه شخص با کنندهکه این نظام ها در حقیقت، تعیین. است
هاي روانی به باوري وحدت بخش در موجود انسانی یکپارچگی نیروها در سطح نظام. ندمحیط هست

هنده شخصیت ها به مثابه عامل اصلی سازمان دنظام ارزش. شودارزشی نامیده میانجامد که نظاممی
ها ابعاد اصلی شخصیت آدمی را تشکیل می دهند و ارزش). 1386،18گفتار، نیکو(آیدبه شمار می

ها و تمایالت او مرتبط ارزش هاي یک شخص با عقاید، رغبت. هستندفلسفه زندگی افراد معرف
براي تبیین اعتقادات و . ها مهمترین عامل در نظام عقیدتی و تمایالت انسان هستنداست، اما ارزش

ها داراي شدت ارزش.  ، کمک گرفتها که معرف هدف هستندتوان از ارزشها و تمایالت میرغبت

1-Henry Mendras
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توان در ها را میارزش). 1383،10دلیري، (توان آنها را روي بردار نمایش داد ضعف هستند و میو 
زیربناي نظم اجتماعی هاي رفتاري اعضاي جامعه و هم چنینکننده جهتزمره مهمترین عوامل تعیین

تغییر نکند، توان  گفت که تا زمانی که ارزش ها و باورهاي اجتماعی در جامعه چنین میهم.  دانست
ارزش هاي اجتماعی دیرپا و ماندگارند و یک شبه تغییر . در آن جامعه تغییري به وجود نخواهد آمد

از این رو . گیردبه تدریج و در بستر زمان صورت می، بلکه استقرار و تغییر آنها به مرور و کنندنمی
ها در آینده اري از رفتاربینی بسیتواند به شناخت و پیشها در یک مقطع خاص میشناخت ارزش

).38، 1386رستمی،(کمک نماید
هاي یک گروه اجتماعی است که جهان را به مقوالت مطلوب و ها مجموعه قضاوتارزش

، نقل از 11967آلپورت،.  (شودکند و غالباً جزء بنیادین نظم فرهنگی محسوب مینامطلوب تقسیم می
شوند، به نیازها شبیه هستند و رفتارهاي ها ناشی میها از نگرشارزش). 1388،24نژاد، سعیدي

ها ها بر موقعیتکند که ارزش، بیان می)1968(3روکاچ).  21995فیدر،(آورند هدفمند را به وجود می
کنند، در حالی که بر اهداف کوتاه مدت ها و افراد هدایت میبرتري دارند و ارزیابی فرد را از موقعیت

هایی را ، افراد ارزش4وایتبر اساس نظر دریزك و برایت ). 1995فیدر، (دارند و درازمدت او تأثیر
در واقع از نظر آنان . کندهاي آنان را تعدیل میکنند که رفتارهاي آنان را هدایت و فعالیتدرونی می

دریزك و (ي مصالحه بین نیازهاي خود و جامعه در افراد اجتماعی هستند دهندهها نشانارزش
).1998وایت، برایت(شوند ها میگیري نگرشو اغلب موجب شکل) 2000وایت، یتبرا

باشند که رفتار و کردار فرد را هاي مرتبط به هم میمنظور از نظام ارزشی؛ مجموعه ارزش
عبارت است از ترتیب هرمی نظم می بخشند و غالباً بدون آگاهی فرد شکل می گیرند، به بیان دیگر،

ها، که فرد یا افراد جامعه بدان پایبند هستند و بر رفتار فرد یا افراد، بدون آگاهی ي از ارزشامجموعه
). همان منبع(آنها بدان، حاکم است

کند و احساس هویت و ي مناسب نباشد، احساس بیگانگی میهاوقتی که فرد داراي ارزش
شی نیرومند، براي فرد مشکل است بدون یک نظام ارز. دهداهمیت و عزت نفس خود را از دست می

جوانان در مقایسه با دیگر . )1383دلیري، (که یک جریان عمل و شیوه ي زندگی را انتخاب کند 
-تر میهاي سنی از آن رو اهمیت بیشتري دارند که طی چند سال آینده جایگزین گروه سنی باالگروه
هایی که این گروه به آن باور دارند، احتماالً سیماي غالب ارزشی آینده به همین دلیل، ارزش. شوند

1-Alport
2-Feather
3-Rokeach
4- Dryzek and Braithwaite
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لذا سیاست گذاري وبرنامه ریزي فرهنگی معطوف به نظام   ارزشی، بدون شناخت . جامعه خواهد بود
ي نظام و تحقیق دربارهبنابراین، مطالعه. ارزش هاي جوانان و عوامل مرتبط با آنها امکان پذیر نیست

آورد و مبنایی علمی براي ي وضع موجود را فراهمنشجویان می تواند اطالعات الزم دربارهارزشی دا
.  اهمیت استریزي در جهت نیل به اهداف فرهنگی قرار گیرد و از این حیث درخور توجه و برنامه

دهد هاي آموزشی ارائه از فعالیت1يدتواند بازخورهاي دانشجویان میي ارزشاز سوي دیگر، مطالعه
ها،  قضاوت و داوري شود و در صورت لزوم اصالحات الزم اعمال ي آن برنامهي نتیجهتا درباره

. گردد
هویت مدرن ، هویت مذهبی و : ها عبارتند از، نشان داد که اولویت بندي هویت)1378(محمدي

ارزشی افراد در تحقیق خود نشان داد که نظام) 1386؛ نقل از رستمی، 1995( 2مورگادو. هویت ملی
، نشان داد که در بین دختران )1373(همایون فرد . ممکن است بر رفتارهاي مختلف آنها تأثیر بگذارد

).1377نقل از اشرفی، (هنري و اقتصادي در اولویتندنظري،سیاسی،هاي دینی،به ترتیب ارزش
اتب نظام ارزشی دانش ، به این نتایج دست یافت که سلسله مر)1381؛ نقل از دوران، 1379(عرفانی

تیموري . نظري، سیاسی، اقتصادي، هنري، اجتماعی و مذهبی: آموزان به ترتیب اولویت عبارتند از
. ، علمی و سیاسی اولویت پسران استهاي اقتصادي، در تحقیق خود نتیجه گرفت که  ارزش)1377(

-یافته. آموزان متفاوت استهاي دانشه سلسله مراتب ارزش، به این نتیجه رسید ک)1379(حسن زاده 
. دهد که تفاوت سلسله مراتب ارزش هاي دانش آموزان دختر و پسر معنادار استها نشان می

، نشان داد که قوي ترین هویت در بین پاسخگویان ، هویت خانوادگی و ضعیف ترین )1381(دوران
ي  دوازده تفاده ازسنجه، با اس)1386؛ نقل از رستمی، 1383(عرفانی .  باشدهویت،  هویت ملی می

.گرفته است که گرایش ارزشی بیشتر دانش آموزان، فرامادي استنتیجه3ارزشی اینگلهارت
، در تحقیقی به این نتیجه رسید که تغییر محیط )1370؛ نقل از احدي و محسنی، 1982(4کوهن

و 5تارانت. شودشناختی و محیط اجتماعی نوجوانان باعث تغییر در نظام ارزشی آنها می
» تماعی آنانهاي همساالن و هویت اجگروه«، در زمینه )1387؛ نقل از احمدي، 2000(همکارانش

اند که عضویت در گروه همساالن براي نوجوانان در این تحقیقات آنها دریافته. اندتحقیقاتی انجام داده
کیتا و ). 1384منشی،(توسعه اجتماعی و احساس عمومی ارزش خود، مفید است) در رابطه با(

1-Feedback
2-Morgado
3-Ingelhart
4- Kohn
5-Tarrant
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هاي والدین و بحران نگرش«، در تحقیقی زیر عنوان )1386ی، ؛ نقل از رستم1994(1استارزیک
تواند در ایجاد یک نظام ارزشی پایا و باثبات یهاي والدین مدریافتند که نگرش» ها در نوجوانانارزش

هاي والدین و نوجوانان همسانی بیشتر باشد، ها و ارزشنگرشهر قدر بین. در نوجوانان مؤثر باشد
، )1384؛ نقل از منشی، 1998(2الکس و همکاران. شوندنوجوانان کمتر به بحران ارزشی مبتال می

ها و رایط رشدي نوجوانان باعث تغییر در عقاید، ارزشگوید که تغییر در شرایط خانه و شمی
نشان داد دانشجویانی که سازگاري باالیی بین فرهنگ ) 1995(النگو .شودرفتارهاي نوجوانان می

التحصیلی خانوادگی و دانشگاهی دارند، تعامل اجتماعی بیشتري با سایر دانشجویان، حتی بعد از فارغ
نشان دادند ) 2009(و همکاران 3اسمیت. کندجتماعی آنان را برجسته میهاي ادارند که این امر ارزش

) 1387(حاجیانی . ي مثبت داردها و رفتارهاي خانوادگی رابطهکه هویت قومی با درونی کردن ارزش
نشان داد که هویت قومی و هویت ملی هر دو در میان اقوام ایرانی، به طور توأمان، قوت و برجستگی 

هویت ) و تا حدودي اجتماعی(ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی و ابعاد فرهنگی دارند و میان
.ي مثبت و قوي برقرار استملی رابطه

ي پژوهشی ارائه شده، تحقیق حاضر در نظر دارد به تبیین با استناد به چارچوب نظري و پیشینه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان 

:االت زیر برآمده استؤبپردازد و در این راستا، در صدد آزمون س
آیا بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود : ال اصلی تحقیقؤس

دارد؟
:االت جزئی تحقیقؤس
ختر رابطه وجود دارد؟آیا بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان د)  1
آیا بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان پسر رابطه وجود دارد؟) 2

روش پژوهش - 2
با تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردي است؛ از نظر روش گردآوري اطالعات، 

کلیه جامعه آماري در تحقیق حاضر . باشدمی4توصیفی از نوع همبستگیتوجه به موضوع پژوهش، 
نفر است که از این 10514دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد به  تعداد 

1- Kita & starzik
2- Alex
3- Smith
4  - Correlation
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132(نفر400حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران .باشندنفر دختر می3485نفر پسر و 7029تعداد 
گیري تصادفی راي انتخاب افراد نمونه از روش نمونهب. تعیین گردید) نفر پسر268نفر دختر و 

هاي هویت اجتماعی که هاي مورد نیاز، پرسشنامهبراي جمع آوري داده. استفاده شداي نسبیطبقه
تهیه گردیده و مقیاس سنجش ) 1964(بر مبناي نظریه هویت اجتماعی مید) 1381(توسط اکبرپور 

. ه کار رفته استب) 1383(نظام ارزشی لطف آبادي و نوروزي
یید قرار گرفته و پایایی آن باالي أروایی پرسشنامه هویت اجتماعی، در تحقیقات مختلف مورد ت

).1381اکبرپور،(گزارش شده است80/0
نظري، اقتصادي، هنري، (هاي شش گانه آلپورت مقیاس سنجش نظام ارزشی، عالوه بر ارزش

بدان اضافه شده و ) فردي، خانوادگی، ملی و جهانی(چهار ارزش دیگر ) اجتماعی، سیاسی و مذهبی
هاي آن، روایی این مقیاس، اوالً با استفاده از نظر متخصصان روي یکایک گویه. هنجاریابی شده است

ي آزمایشی و با مطالعات تحلیل عاملی روي نتایج حاصله، ثانیاً با اجراي مقیاس روي یک نمونه
شامل (شده محاسبه پایایی هاي شناختهیی پرسشنامه از روشبراي تعیین پایا. صورت گرفته است

استفاده شده است و میانگین مقادیر پایایی با دو روش مذکور و ) 2دونیمه کردنو روش1آلفاي کرونباخ
).1383،و نوروزيآباديلطف(به دست آمد83/0هاي موردمطالعه درتحقیق بااليبراي مجموعه ارزش

تعیین گردید و با استفاده از 3ها  از روش روایی محتواییروایی پرسشنامهدر تحقیق حاضر نیز، 
ضریب آلفاي کرونباخ براي هویت اجتماعی برابر روش آلفاي کرونباخ پایایی این ابزار محاسبه شد که 

. محاسبه گردید82/0ها به دست آمد و براي پرسشنامه نظام ارزش85/0با 
هاي آمار توصیفی از االت تحقیق عالوه بر شاخصؤآزمون سها وبراي تجزیه و تحلیل داده

هاي آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل جمله میانگین و انحراف معیار از آزمون
.استرگرسیون چندگانه استفاده شده 

ها یافته- 3
توصیف هویت اجتماعی و ترجیحات نظام ارزشی

هویت اجتماعی و هايها را بر حسب نمرهآماري آزمودنیهايمشخصه) 1(شمارهجدول
.دهدترجیحات نظام ارزشی، نشان می

1- Cronbach
2- Split half Reliability
3-Content validity
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هویت اجتماعی و ترجیحات نظام ارزشیها بر حسب هاي آزمودنیمیانگین نمره: 1جدول

کلپسردخترابعادمتغیرها

هویت
اجتماعی

74/2434/2514/25ملی
61/2219/2466/23مذهبی

33/2292/2273/22خانوادگی
77/1954/2028/20شخصی

74/1982/1997/19قومی

نظام ارزشی

635757ملی
585353خانوادگی
555352اجتماعی

514550دینی
514549علمی

494446اقتصادي
484345فردي
464042هنري

363837سیاسی
303130جهانی

در بین ابعاد هویت اجتماعی، در مجموع، هویت ملی بیشترین ) 1(براساس نتایج جدول
اند و در بین رابه خود اختصاص داده) 97/19(و هویت قومی کمترین میانگین) 14/25(میانگین

را به ) 30(و ارزش جهانی کمترین میانگین) 57(ترجیحات نظام ارزشی، ارزش ملی بیشترین میانگین
هویت ملی، دینی و خانوادگی در اولویت هاي دختر و پسر، در بین آزمودنی. انددادهخود اختصاص 

. هاي ملی، خانوادگی، اجتماعی و دینی در درجه اول اهمیت قرار دارندقرار دارد همچنین ارزش
همبستگی بین ترجیحات ارزشی و هویت اجتماعی

ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ترجیحات ارزشی و هویت اجتماعی :  2جدول
جهانیملیدینیعلمیهنرياجتماعیسیاسیاقتصاديخانوادگیفردي

051/0**235/0018/0052/0**182/0**136/0**146/0**386/0**247/0*126/0 -

05/0P<*01/0P<**400=N

دهد، همبستگی مثبت و معناداري بین ارزش فردي و نشان می) 2(همانطوري که نتایج جدول
، )P ،235/0=r>01/0(، ارزش خانوادگی و هویت اجتماعی)P ،235/0=r>01/0(هویت اجتماعی 
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، P>01/0(، ارزش هنري و هویت اجتماعی)P ،182/0=r>01/0(ارزش اجتماعی و هویت اجتماعی
136/0=r(ی و هویت اجتماعی، ارزش علم)01/0<P ،146/0=r( ارزش دینی و هویت ،

، وجود دارد و )P ،247/0=r>01/0(، ارزش ملی و هویت اجتماعی )P ،386/0=r>01/0(اجتماعی
، وجود دارد )P ،126/0-=r>05/0(همبستگی منفی و معناداري بین ارزش جهانی و هویت اجتماعی

).P<05/0(باشددار نمیبا هویت اجتماعی معنیهاي اقتصادي و سیاسیولی همبستگی بین ارزش

تحلیل رگرسیون هویت اجتماعی از روي ترجیحات نظام ارزشی- 3
روابط متغیرها بصورت دو به دو مورد بررسی قرار گرفت، در این بخش براي ) 2(در جدول

پیش بینی هویت اجتماعی از روي ترجیحات نظام ارزشی، از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام 
گانه  به عنوان پیش بین و هویت اجتماعی به عنوان متغیر هاي دهارزش. به گام  استفاده شده است

.  نشان داده شده است)3(اند، که نتایج آن در قالب جدول ك وارد تحلیل شدهمال
تحلیل رگرسیون هویت اجتماعی از روي ترجیحات نظام ارزشی: 3جدول

مراحل
رگرسیون

متغیرهاي 
بینپیش

βضرایب 

سطح 
داري معنی

βضرایب 

ضریب 
همبستگی 

)R(چندگانه

ضریب 
)R2(تعیین

Fآماره
سطح
داريمعنی

P386/0149/0647/6901/0<P>386/001/0ارزش دینی1گام 

2گام
P>360/001/0ارزش دینی

426/0182/0058/4401/0<P
P>183/001/0ارزش خانوادگی

3گام
P>332/001/0ارزش دینی

447/020/0960/3201/0<P
P>158/001/0ارزش خانوادگی

P>141/001/0ارزش ملی

دار معنی01/0هاي رگرسیونی در سطح دهد که معادلهنشان می) 3(نتایج جدول
، ارزش دینی 1در گام. هاي رگرسیونی از برازش مناسب برخوردارندعبارتی مدلبه). P>01/0(هستند
، در)P ،647/69=F،149/0=R2>01/0(کنددرصد واریانس هویت اجتماعی را تبیین می15حدود 

یابددرصد افزایش می18با ورود ارزش خانوادگی، میزان واریانس تبیین شده به حدود 2گام
)01/0<P ،058/44=F،182/0=R2 (با ورود ارزش ملی میزان واریانس تبیین شده هویت 3و در گام

بر این ).P ،960/32=F،20/0=R2>01/0(یابددرصد افزایش می20ها به اجتماعی توسط این ارزش
با توجه . هاي دینی، خانوادگی و ملی هستندهاي هویت اجتماعی، ارزشبینی کنندههترین پیشاساس ب
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، به ازاي یک واحد افزایش ) β(، بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده بتا)3گام(به مدل نهایی
و 158/0، 332/0هاي دینی، خانوادگی و ملی، هویت اجتماعی به ترتیب در انحراف استاندارد ارزش

.یابدواحد افزایش می141/0
ها به تفکیک جنسیتهمبستگی بین ترجیحات ارزشی و هویت اجتماعی در بین آزمودنی- 3

هاي به تفکیک جنسیتماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ترجیحات ارزشی و هویت اجتماعی در بین آزمودنی: 4جدول
جهانیملیدینیعلمیهنرياجتماعیسیاسیاقتصاديخانوادگیفرديآزمودنی

184/0013/0*675/0**265/0**364/0**292/0**242/0008/0035/0**206/0*دختر

پسر
017/0**225/0044/0047/0*152/0032/0*154/0**418/0**285/0**198/0-

05/0P<*01/0P<**

هاي دختر، همبستگی مثبت و دهد، در بین آزمودنینشان می) 4(همانطوري که نتایج جدول 
، ارزش خانوادگی و هویت )P ،206/0=r>05/0(معناداري بین ارزش فردي و هویت اجتماعی 

، ارزش )P ،292/0=r>01/0(،  ارزش اجتماعی و هویت اجتماعی)P ،242/0=r>01/0(اجتماعی
، )P ،265/0=r>01/0(، ارزش علمی و هویت اجتماعی)P ،364/0=r>01/0(هنري و هویت اجتماعی

، P>05/0(، ارزش ملی و هویت اجتماعی )P ،675/0=r>01/0(ارزش دینی و هویت اجتماعی
184/0=r(هاي اقتصادي ، سیاسی و جهانی با هویت داري بین ارزشلی رابطه معنی، وجود دارد و

دهد که هاي پسر،  نتایج جدول نشان میاز طرفی در بین آزمودنی). P<05/0(اجتماعی وجود ندارد
، ارزش )P ،225/0=r>01/0(داري بین ارزش خانوادگی و هویت اجتماعیهمبستگی مثبت و معنی

، P>05/0(، ارزش علمی و هویت اجتماعی)P ،152/0=r>05/0(اجتماعی و هویت اجتماعی
154/0=r(ارزش دینی و هویت اجتماعی ،)01/0<P ،418/0=r( ارزش ملی و هویت اجتماعی ،

)01/0<P ،285/0=r(داري بین ارزش جهانی و هویت ، وجود دارد و همبستگی منفی و معنی
، سیاسی و هاي اقتصاديداري بین ارزشمعنی، ولی رابطه)P ،198/0-=r>01/0(اجتماعی وجود دارد

).P<05/0(هنري با هویت اجتماعی وجود ندارد

ها به تحلیل رگرسیون هویت اجتماعی از روي ترجیحات نظام ارزشی در بین آزمودنی- 4
تفکیک جنسیت
روابط متغیرها بصورت دو به دو مورد بررسی قرار گرفت، در این بخش براي ) 4(در جدول 
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پیش بینی هویت اجتماعی از روي ترجیحات نظام ارزشی، از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام 
گانه به عنوان پیش بین و هویت اجتماعی به عنوان متغیر هاي دهارزش. به گام  استفاده شده است

.  نشان داده شده است) 5(اند، که نتایج آن در قالب جدولمالك وارد تحلیل شده
هاي به تفکیک جنسیتتحلیل رگرسیون هویت اجتماعی از روي ترجیحات نظام ارزشی در بین آزمودنی: 5جدول

هاآزمودنی
مراحل

رگرسیون
متغیرهاي 

بینپیش
ضرایب 

β

سطح 
داري معنی

βضرایب 

ضریب 
همبستگی 

)R(چندگانه

ضریب 
)R2(تعیین

Fآماره
سطح

داريمعنی

P675/0456/0861/10801/0<P>675/001/0ارزش دینی1گام دختر

2گام
P>657/001/0ارزش دینی

696/0485/0674/6001/0<P
ارزش 

خانوادگی
171/001/0<P

3گام
P>619/001/0ارزش دینی

716/0513/0938/4401/0<P ارزش 
خانوادگی

201/001/0<P

P>174/001/0ارزش ملی

P418/0175/0341/5601/0<P>418/001/0ارزش دینی1گام پسر

2گام
P>367/001/0ارزش دینی

452/0204/0032/3401/0<P
ارزش 

خانوادگی
180/001/0<P

3گام

P>394/001/0ارزش دینی

470/0221/0983/2401/0<P P>781/01/0ارزش خانوادگی

P>321/01/0ارزش ملی

هاي رگرسیونی در سطح هاي دختر، معادلهدهد که در بین آزمودنینشان می) 5(جدولنتایج 
در . هاي رگرسیونی از برازش مناسب برخوردارندعبارتی مدلبه). P>01/0(دار هستندمعنی01/0
P ،861/108=F>01/0(کنددرصد واریانس هویت اجتماعی را تبیین می46، ارزش دینی حدود 1گام

،465/0=R2(،درصد 49با ورود ارزش خانوادگی، میزان واریانس تبیین شده به حدود 2در گام
با ورود ارزش ملی میزان واریانس 3و در گام) P ،674/60=F،485/0=R2>01/0(یابدافزایش می

P ،938/44=F>01/0(یابددرصد افزایش می51ها به تبیین شده هویت اجتماعی توسط این ارزش
،513/0=R2 .(هاي دینی، خانوادگی و هاي هویت اجتماعی، ارزبینی کنندهاساس، بهترین پیشبراین

، به ازاي )β(، بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده بتا)3گام(با توجه به مدل نهایی. ملی هستند
هاي دینی، خانوادگی و ملی، هویت اجتماعی به ترتیب یک واحد افزایش در انحراف استاندارد ارزش

دهد هاي پسر،  نتایج نشان میهمچنین در بین آزمودنی. یابدواحد افزایش می174/0و 201/0، 619/0
هاي رگرسیونی از عبارتی مدلبه). P>01/0(دار هستندمعنی01/0هاي رگرسیونی در سطح که معادله
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تبیین درصد واریانس هویت اجتماعی را 18، ارزش دینی حدود 1در گام. برازش مناسب برخوردارند
با ورود ارزش خانوادگی، میزان واریانس تبیین 2، در گام)P ،341/56=F،175/0=R2>01/0(کندمی

با ورود 3و در گام) P ،032/34=F،204/0=R2>01/0(یابددرصد افزایش می20شده به حدود 
درصد افزایش 22ها به ارزش ملی میزان واریانس تبیین شده هویت اجتماعی توسط این ارزش

هاي هویت بینی کنندهبر اساس نتایج مذکور، بهترین پیش).P ،983/24=F،221/0=R2>01/0(یابدمی
، بر اساس ضرایب )3گام(با توجه به مدل نهایی. هاي دینی، خانوادگی و ملی هستنداجتماعی، ارزش

هاي دینی، ، به ازاي یک واحد افزایش در انحراف استاندارد ارزش) β(رگرسیونی استاندارد شده بتا
. یابدواحد افزایش می132/0و 178/0، 394/0خانوادگی و ملی، هویت اجتماعی به ترتیب 

گیرينتیجه- 4
آیا بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی رابطه وجود «ال اصلی تحقیق در پاسخ به سؤ

هاي داري بین ارزشمعنیهاي صورت گرفته نشان داد که همبستگی مثبت و نتایج تحلیل"دارد؟ 
ضرایب همبستگی بین (فردي، خانوادگی، هنري، علمی، دینی  و ملی  با هویت اجتماعی وجود دارد 

داري بین ارزش جهانی و هویت ، همچنین همبستگی منفی و معنی)متغیر بودند386/0تا 136/0
دار ویت اجتماعی معنیهاي اقتصادي و سیاسی با هاجتماعی، وجود داشت ولی همبستگی بین ارزش

درصد واریانس هویت 15نتایج تحلیل رگرسیون انجام شده نشان داد که ارزش دینی حدود .نبود
درصد 18کند که با ورود ارزش خانوادگی، میزان واریانس تبیین شده به حدود اجتماعی را تبیین می

ها به ت اجتماعی توسط این ارزشو با ورود ارزش ملی میزان واریانس تبیین شده هوییابدافزایش می
هاي هویت بینی کنندهشود که بهترین پیشبر این اساس چنین استنباط می.یابددرصد افزایش می20

نتایج این تحقیق در این زمینه با یافته تحقیقات . هاي دینی، خانوادگی و ملی هستندشاجتماعی، ارز
همسویی قابل توجهی )1381(، و اکپرپور)1379(زاده، حسن)1379(، ایمان و کیذقان)1378(محمدي

به )2000(، تارانت و همکاران)1381(به نقل از اکبرپور) 2000(چنین با نتایج تحقیق ویلمزهم. دارد
.، نیز همخوانی دارد)1384(نقل از منشی

آیا بین ترجیحات نظام ارزشی و «ال دوم تحقیقؤهاي صورت گرفته در پاسخ به سنتایج تحلیل
داري بین نشان داد که همبستگی مثبت و معنی» دانشجویان دختر رابطه وجود دارد؟اجتماعی هویت
هاي فردي، خانوادگی، اجتماعی، هنري، علمی، دینی و ملی با هویت اجتماعی وجود دارد ولی ارزش
فی از طر. ، سیاسی و جهانی با هویت اجتماعی وجود نداردهاي اقتصاديداري بین ارزشمعنیرابطه

نتایج بدست آمده از اجراي تحلیل رگرسیون، نشان داد که ارزش دینی در تبیین واریانس نمرات 
درصد از تغییرات را به خود اختصاص داده است که ورود ارزش 46هویت اجتماعی حدود 
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درصد افزایش یافت و  با ورود ارزش ملی میزان 49خانوادگی، میزان واریانس تبیین شده به حدود 
براین . درصد افزایش یافته است51ها به انس تبیین شده هویت اجتماعی توسط این ارزشواری

. هاي مناسبی براي هویت اجتماعی بودندبینی کنندههاي دینی، خانوادگی و ملی پیشاساس، ارزش
ی دانشجویان آیا بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماع«ال سوم تحقیق ؤهمچنین در پاسخ س

داري بین هاي صورت گرفته نشان داد که همبستگی مثبت و معنینتایج تحلیل»طه وجود دارد؟پسر راب
هاي خانوادگی، اجتماعی، علمی، دینی و  ملی با هویت اجتماعی وجود دارد و بین ارزش ارزش

، هاي اقتصاديداري بین ارزشمعنیجهانی و هویت اجتماعی رابطه منفی وجود دارد ولی رابطه
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون انجام شده حاکی از . و هنري با هویت اجتماعی مشاهده نشدسیاسی 

کند و  با ورود درصد واریانس هویت اجتماعی را تبیین می18آن بود که ارزش دینی به تنهایی حدود 
ملی یابد که با ورود ارزشدرصد افزایش می20ارزش خانوادگی، میزان واریانس تبیین شده به حدود 

بر اساس .یابددرصد افزایش می22ها به میزان واریانس تبیین شده هویت اجتماعی توسط این ارزش
.هاي دینی، خانوادگی و ملی هستندهاي هویت اجتماعی، ارزبینی کنندهنتایج مذکور، بهترین پیش

،)1381(، اکپرپور)1379(زاده، حسن)1379(، ایمان و کیذقان)1378(هاي تحقیقات محمديیافته
، با نتایج بدست آمده )2000(و  تارانت و همکاران) 2000(ویلمز،)1995(النگو ،)1387(حاجیانی 

. در تحقیق حاضر مطابقت دارد
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