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 چکیده

 بلوغ به رسیدن برای انسانی هر.  رود می شمار به فرد روانی و اجتماعی تکامل و رشد برجسته و مهم مرحله نوجوانی های سال

 حدی یک تا دنیا سراسر در افراد بین در معموالً مراحل این. کند می طی خود زندگی طول در را مختلفی مراحل کامل، فکری

 وجود به افراد روان و تفکر و جسم در زیادی تغییرات دوران این در که است نوجوانی دوران مراحل، این از یکی. تاس مشابه

انجام گرفته  شیراز شهر نوجوانان با عشایر نوجوانان در اجتماعی سازگاری و هویت بحران مقایسهپژوهش فوق با هدف . آید می

 با. بود 0893-99 تحصیلی سال در شیراز شهر و عشایر اول متوسطه مقطع پسر آموزان دانش تمامی شامل آماری است. جامعه

 شدند گزینی همسایه عشایری آموزان دانش با و انتخاب دبیرستان چندین تعداد ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه از استفاده

 داد نشان( مانوا) واریانس تحلیل از ستفادها با نتایج. آمد عمل به اجتماعی سازگاری پرسشنامه و هویت بحران های پرسشنامه و

 ابعاد همچنین. دارد معناداری تفاوت شیراز شهر نوجوانان و عشایر نوجوانان بین در اجتماعی سازگاری و هویت بحران که

 بین در اجتماعی سازگاری این بر عالوه. دارد معناداری تفاوت شیراز شهر نوجوانان و عشایر نوجوانان بین در هویت بحران

 و عشایر نوجوانان بین در اجتماعی سازگاری ابعاد همچنین. دارد معناداری تفاوت نیز شیراز شهر نوجوانان و عشایر نوجوانان

 افراد زندگی محل که گرفت نتیجه توان می پژوهش این نتایج بر اساس. شد مشاهده معناداری تفاوت شیراز شهر نوجوانان

 شود، می نتیجه پژوهش، نتایج به توجه با .دارد اساسی نقش اجتماعی سازگاری و هویت گیری شکل در بودن شهری و عشایری

 نوجوانان عملکرد در اجتماعی سازگاری و هویت بحران نقش به هایشان مشاوره در نوجوان و کودک مشاوران و روانشناسان

 .باشند داشته توجه

 عشایر ،نوجوانان اجتماعی، سازگاری هویت، بحرانهای كلیدی:  واژه
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