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 شهرستان ي آموزان دختر مقطع متوسطه يابي فردي در دانش هاي هويت همبسته
  اردبيل

Correlatives of individual identity in high school female students 
in Ardabil city 

   

  3 شهرام واحديو  2 علي رضايي شريف، 1 نادر حاجلو
N. Hajloo 1, A. R. Sharif 2 & S. Vahedi3 

آمـوزان   يـابي فـردي در دانـش        دف اين تحقيق مطالعه هويـت     ه: هچكيد
دختر مقطع متوسطه بـود كـه طـي آن عـزّت نفـس، ارتبـاط بـا همـساالن،               

هاي هويت    گرايش مذهبي، سالمت روان و نفوذ والدين به عنوان همبسته         
ه بـه ماهيـت     بـا . آموزان مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    فردي دانش توجـ

 همبـستگي اجـرا     - توصيفي ي  هيق حاضربه شيو  موضوع و اهداف آن، تحق    
ي هـا  آمـوزان دبيرسـتان   ي دانـش    ي آمـاري شـامل كليـه       جامعه. شده است 

ــل   ــتان اردبي ــه شهرس ــه. اســتدختران ــامل  ي نمون ــاري ش ــر357 آم  از  نف
. اي انتخـاب شـدند   گيري خوشـه  ان دختر بود كه با روش نمونه  آموز دانش
گيـري مـذهبي    يابي آدامز، جهت ويتي هها با استفاده از پرسشنامه ها داده

 ي آلپورت، عزّت نفس روزنبرگ، سالمت روانـي گلـدبرگ و پرسـشنامه         
بـراي تجزيـه و تحليـل       . آوري شـد    شناختي محقـق سـاخته، جمـع       جمعيت

نتـايج  . استفاده شـد ) همزمان( استاندارد   ي  انهگاطالعات از رگرسيون چند   
الن، نفوذ والـدين، ميـزان   نشان داد كه از روي عزّت نفس، ارتباط با همسا     

تـوان هـر يـك از سـطوح      آمـوزان مـي    مذهبي بودن و سالمت روان دانش     
 آمده، در چهـارچوب     دست  بهنتايج  . بيني كرد   خوبي پيش  هيابي را ب    هويت

 .نظري و تجربي مورد بحث قرار گرفته است

يابي فردي، عزّت نفس، سالمت روان،  هويت :كليدي  هاي واژه 
  .وذ والدينگرايش مذهبي، نف

  Abstract: The aim of this study was to study  
individual identity in high school girl students of 
Ardabil city in which the self esteem¸ religious 
orientation¸ mental health¸ and the influences of 
peers and parents on students were studied as 
correlatives of identity. In accordance with ̦the nature 
of the topic, the current study was descriptive- 
correlation in method. The sample involved 357 
female high school students who were selected by 
cluster sampling. All the data were gathered from 
adolescence female students¸ using Adams's identity 
questionnaire¸ religious orientation of Alport, self-
esteem of Rosenberg¸ mental health of Goldberg and 
the researcher made questionnaire. In order to 
analyze the data¸ the multiple regression analysis¸ 
and one way ANOVA was used .The results showed 
that the various levels of identity can be predicted 
fairly from religious orientation, self-esteem, mental 
health, relationship with peers, and parental 
influence. The obtained results have been discussed 
in theoretical and empirical framework.  
 
Keywords: individual identity, self-esteem, mental 
health¸ religious orientation, parental influence. 
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  قدمهم
 انتقالي از وابستگي دوران كودكي به استقالل و مسؤليت پذيري دوران ي نوجواني يك دوره

بازنگري و :  نوجوان با دو مسأله اساسي درگير است،در اين دوره. جواني و بزرگسالي است
بازسازي ارتباط با والدين، بزرگساالن و جامعه، و بازشناسي و بازسازي خود به عنوان يك فرد 

ي مختلف بدني، جنسي و تصور از خويش به صورت ها در همين مرحله انسجام جنبه. تقلمس
به تدريج در ذهن نوجوان » من كيستم؟«گيرد و پاسخگويي به سوال اساسي  ميهويت واحد شكل 

 .)1385لطف آبادي، (يابد  ميتحقق 

 يعني كسب در اين مرحله عالوه بر مسأله رشد شخصيتي و اخالقي يك نياز اساسي ديگر،
 تحصيل، به عنوان يك نياز مهم در تعليم و تربيت ي ي الزم براي اشتغال يا ادامهها دانش و مهارت
گيري هويت منسجم و  ها و شكل رشد هماهنگ نوجوان در تمام زمينه. شود مينوجوان مطرح 

 در طول هاي تحصيلي موفقّيت. مستقل، ضرورتي انكارناپذير در تعليم و تربيت اين مرحله است
گيري   عامل مؤثري در شكلمعموالًهاي مدرسه و قبول شدن بعدي نوجوان در دانشگاه،  سال

اي نيز  اطمينان  سازد  و  از نظر حرفه ي او را  هموارتر مي هاي زندگي آينده زيرا راه .هويت است
 ).1388 رضوي،( كند بيشتري براي او ايجاد مي

 وقتي كه  يكي از ،از اين گذشته. يرات وفق دهدنوجوان سعي دارد خودش را با اين تغي
تعريف منحصر به «براي ايجاد يك هويت يا يك  كارهاي اساسي، رشد است، نوجوان در تالش

يابد  ميي زندگي ادامه  گيري هويت در سراسر چرخه شكل چه كار اگر.  است»فرد از خود
 ).1989، 1آرچر(بل مالحظه است بيشتر قا معموالًي نوجواني  تغييرات در هويت، در طول دوره

اريكسون هويت را به عنوان پيشرفت مهم شخصيت و گامي مهم به سمت تبديل شدن به 
بزرگسال ثمربخش و خوشحال، تشخيص داد و تعارض روان شناختي نوجواني را هويت در برابر 

تعارض آماده   ايننتايج موفقيت آميز مراحل قبلي، زمينه را براي حل مثبت .سر درگمي نقش ناميد
                                                 
1. Archer 
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كه شامل هشت  اريكسون يك تئوري رشد در طول عمر پيشنهاد كرده). 2001، 1برك( كنند مي
مرحله است، هر مرحله با يك ناسازگاري مركزي مشخص شده و افراد نياز به برخورد كردن با 

 ).1968، 2اريكسون( ناسازگاري دارند

اي اريكسون درباره هويت و رشد  زمينهپس از اريكسون، مارسيا كارش را بر روي كارهاي 
به اعتقاد مارسيا هويت از سازماني ). 1966، 3مارسيا( گذاري كرده است  اجتماعي پايه-رواني

ي فرد  ها، باورها و تجارب گذشته ها، توانايي دروني، خود جوش و پويا برخوردار است و از سائق
ل ساخت خود، سيستم باورها، آرزوها، هويت، سازمان دادن يك خود دروني شام. گيرد مينشأت 

 ).1383هاشمي، ( كه در واقع نتيجه يك بحران است است و تاريخچه فردي ها عقايد، مهارت
 -اي در تحقيق هويتي، چهار وضعيت هويتي يافته يافته و توسعه سازمان ي نيمه مارسيا با يك مصاحبه

، هويت به تعويق 5 زودشكل گرفته، هويت4 هويت آشفتهرواني را پيشنهاد كرده است كه شامل
 .)1966مارسيا، (است  7 و  هويت پيشرفته6افتاده

ي نوجواني بدون مشكل سپري شود، نوجوان به بزرگسال سالمي تبديل خواهد شد و  اگر دوره
هايي به وجود آيد،  نقش بزرگسالي خود را خوب ايفا خواهد كرد، اما اگر در اين گذر دشواري

براي تضمين . ي اصلي منحرف و به بيراهه كشيده خواهد شد ن، از جادهبهداشت روان نوجوا
بهداشت رواني، كسب هويت و استقالل، سالم ترين راه اين است كه روابط نوجوان با والدين، 

گيرد كه فرد در  هويت در محيطي شكل مي) 2012 (8به اعتقاد فايركلوس. دائمي و صميمي باشد
نوجواناني كه .  آن استي  شكل گرفته پاسخي به محيط سازندهآن واقع شده است و همين هويت

                                                 
1. Berk 
2. Erikson 
3. Marcia 
4. identity diffusion 
5. identity foreclosure 
6. identity moratorium 
7. identity achievement 
8. Faircloth 
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توانند بر آنها  متكي  كنند كه مي بينند و احساس مي والدين خود را هميشه حاضر در صحنه مي
  ).1385لطف آبادي، (تري نيز دارند  يابند و روان سالم  بهتر رشد مي،باشند

عزّت نفس . خود و عزّت نفس دست يابدنوجواني سني است كه فرد بايد به مفهوم روشني از 
در واقع همان ارزشي است كه هر فرد براي خود قائل است و مفهوم خود و عزّت نفس، نقش 

نوجوان پس از طي اين مرحله و دست يابي به عزّت . كنند مياساسي در سازگاري نوجوانان ايفا 
 نقش ي به واسطه). 1386زي، غباري، حجا(يابد  مينفس مناسب، به تدريج به هويتي مستقل دست 

وزن بدن دختران نوجوان را ) 2011 (1همين عزت نفس است كه بويد، رينولد، تيلمن و مارتين
  .دانند متأثر از هويت آنها مي

ي نوجواني متأثر از همانندسازي با والدين  ترين رويداد مرحله  به عنوان مهم»هويت«احساس 
 »هويت«در  آورند، وجود مي هبه نگرشي كه در فرزندان خود بي رفتار والدين با عنايت  نحوه. است
  ).              1375موسوي پور، ( تأثير خواهد داشت ها آن

يابي دختران دبيرستاني تأكيد  نيز بر نقش مهم مدرسه و معلم در هويت) 2011 (2ريچ و شاختر
و  دهند  خود، اهميت زيادي ميي نوجواني، افراد به رفاقت و دوستي با همساالن  در دوره.كنند مي

حسيني، ( برند حتّي در بعضي موارد از مصاحبت با خانواده هم بيشتر لذّت مي ها، از مصاحبت با آن
 .يابد از طريق تعامل با انواع همساالن گسترش مي ها، ي نوجوانان با عقايد و ارزش مواجهه ).1385

تأمين الگوهاي نقش تشكيل هويت، در دوستان صميمي با حمايت كردن عاطفي از همديگر و 
از طرف ديگر تحول و پيشرفت هويت ). 2001 برك،( كنند ميها به يكديگر كمك  كاوش گزينه

 ).2012، 3دوماس، اليس و ولف(شود  باعث كم شدن فشار همساالن در نوجوانان مي

) 2002(4ستروممارك. آموزان مطرح شده است يابي دانش با هويت  دين نيز ازجمله عوامل مرتبط
ي نوجواني تأثير  گيري هويت در دوره به عنوان يك عامل اجتماعي در شكلمعتقد است كه دين 

                                                 
1. Boyd, Reynolds, Tillman & Martin 
2. Rich & Schachter 
3. Dumas, Ellis & Wolfe 
4. Markstrom  
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قابل توجهي دارد، چرا كه دين پاسخگوي بسياري از سواالت نوجوانان است و بدين ترتيب 
  .  نندتوانند خود را دريابند و هويتي پايدار و منسجم براي خود بنا ك نوجوانان به آساني مي

عزّت نفس، ارتباط با همساالن، نفوذ والدين، توان پيش بيني كرد كه  فوق، مي مطالب به باتوجه
. آموزان خواهند داشت يابي فردي دانش  جدي با هويتي  رابطهميزان مذهبي بودن و سالمت روان

آنها را ي ازهايها و ن تياولو توان يآموزان، م دانشي فردي ابي تيهو عوامل مؤثر بري بررس با
 منسجمي فيتعر  بهيابي دست داد و به سازش ها شناخت نيرا با اي آموزشي و رهنمودها شناخت

حاضر اين است كه عواملي  پژوهشي اصل ي لهأن، مسيبنابرا. آموزان كمك كرد ازخود، در دانش
ه اندازه  تا چعزّت نفس، ارتباط با همساالن، نفوذ والدين، ميزان مذهبي بودن و سالمت روانمثل 
  بيني كنند؟  دختر را پيش انآموز دانشي فردي ابي تيتوانند هو مي

  روش
  .روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بود

ان دختر آموز دانشي آماري در اين پژوهش كليه  جامعه: گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
 a=05/0 از جدول مورگان و با با استفاده). =N نفر16000(مقطع دبيرستان شهرستان اردبيل بود 

اي چند  گيري خوشه ان دختر دبيرستاني، به روش نمونهآموز دانش نفر از 357نمونه آماري به تعداد 
 آموزش و پرورش شهرستان اردبيل ي با استفاده از اين روش، ابتدا اداره. اي انتخاب شدند مرحله

در مرحله دوم، از هر خوشه دو .  شدتقسيم) ي آموزش و پرورش دو ناحيه( اصلي ي به دو خوشه
در مرحله بعدي، از هر . در مقطع دبيرستان انتخاب شد)  چهار مدرسهجمعاً( دخترانه ي مدرسه

از هر پايه يك (ي تحصيلي   بدون در نظرگرفتن رشته، اول، دوم و سوم دبيرستاني  پايه3مدرسه 
ي منتخب مورد مطالعه ها  كالسوزانمآ  دانشي و همهشدند ، به صورت تصادفي انتخاب )كالس

  .قرار گرفتند
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 بنيون به دست ي اريكسون، اساس نظريهبر OMEIS آيتمي 64ي  نسخه :OMEIS1ي پرسشنامه
، شكل گيري  اين پرسشنامه.تهيه شده است) 1385به نقل از اميري، مؤمني و افشار، (و آدامز 

خرده 4اين پرسشنامه شامل . گيرد هاي ايدئولوژيكي و شخصي، اندازه مي هويت را براساس جنبه
در . است هويت آشفته، هويت زودشكل گرفته، هويت به تعويق افتاده، و هويت پيشرفته مقياس

تا كامال ) 1(اين پرسشنامه هركدام از سواالت بر روي يك مقياس شش گزينه اي ازكامال مخالفم 
 سالگي 30 الي 15 اين پرسشنامه، دامنه سني مطلوب براي استفاده از. شود ميارزيابي ) 6(موافقم 
 30/0ي تغييرات آن بين   و دامنه66/0 مطالعه 20متوسط آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در  .است

شواهد معتبري هم براي روايي اين آزمون اعم از روايي مالكي، .  برآورد شده است90/0تا
ن مقياس و سايرخرده هم چنين روايي اي). 1998گرالد، (محتوايي و سازه يافت شده است 

تأييد ) 1385 ، به نقل از اميري و همكاران،1380(هاي آن در پژوهش اميديان و شكركن  مقياس
ي مذكور از طريق آلفاي كرونباخ  هاي پرسشنامه در اين پژوهش نيز پايايي دروني مؤلفه. شده است

ويت به تعويق افتاده ، ه80/0، هويت شكل گرفته 89/0هويت آشفته  :  آمددست بهبه اين ترتيب 
اين » نفوذ والدين«و » ارتباط با همساالن«هاي مربوط به  از آيتم .71/0، هويت پيشرفته 75/0

آموزان دختر با همساالن خود و ميزان نفوذ والدين آنها  پرسشنامه، براي سنجش ميزان ارتباط دانش
  .شان، استفاده شد در زندگي
 دست به كه است گويه 20اين پرسشنامه داراي  :2گيري مذهبي آلپورت ي جهت پرسشنامه

بزرگي با استفاده از روش آلفاي   جاندست به پايايي اين پرسشنامه .آلپورت تهيه شده است
به نقل از چاوشى، طالبيان، ( برآورد  شده است 71/0 مختاري و همكاران دست به و 74/0كرونباخ 
در اين پژوهش نيز پايايي دروني ). 1387، جاللي، فتحي آشتياني و آزرمي ، صدقيطرخورانى
 .  آمددست به 74/0ي مذكور از طريق آلفاي كرونباخ  پرسشنامه

                                                 
1. Objective Measure of Ego-Identity Status 
2. extrinsic–intrinsic religious orientation 
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؛ به نقل از غباري و 1955( روزنبرگ دست بهاين آزمون كه  :آزمون عزّت نفس روزنبرگ
عبارت كلي به صورت تك 10براساس مقياس گاتمن ساخته شده است، شامل ) 1386حجازي، 

ي انجام ها در مرور خود بر پژوهش) 1386؛ به نقل از غباري و حجازي، 1989(ايلي و. استبعدي 
 به دست آمده 87/0 تا 72/0شده با اين مقياس دريافت كه در هفت پژوهش متفاوت، مقدار آلفا از 

هاي عزّت نفس از  ي روايي نيز بايد گفت كه همبستگي اين مقياس با ساير مقياس در زمينه. است
در اين پژوهش نيز پايايي دروني  ).1386 حجازي، و غباري( گزارش شده است 66/0 تا 45/0

  .  محاسبه گرديد72/0ي مذكور از طريق آلفاي كرونباخ  پرسشنامه
 سوال است كه اولين بار 28اين پرسشنامه شامل  ):1GHQ(آزمون سالمت رواني گلدبرگ 

هاي الف تا د، به ترتيب نمره  ، به گزينههپرسشنامگذاري  براي نمره.  گلدبرگ تنظيم گرديددست به
در يك بررسي، گلدبرگ و  ).1387چاوشى و همكاران، (. گيرد ميصفر، يك، دو و سه تعلق 

، پايايي تنصيفي اين پرسشنامه )1385فيروزآبادي،  چمني و شناس، ؛ به نقل از حق1988(ويليامز 
ي مذكور از  طريق  ي پرسشنامهها مؤلفهدر اين پژوهش نيز پايايي دروني .  گزارش كردند95/0را 

، نارسا كنش 77/0، اضطراب 73/0سالمت جسماني :  آمددست بهآلفاي كرونباخ به اين ترتيب 
  .86/0، افسردگي 85/0وري اجتماعي 
اي انتخــاب شــد،  اي چندمرحلــه  پــس از اينكــه نمونــه مــورد نظــر بــه روش خوشــه :روش اجــرا

 پس از تكميل و جمـع آوري        .دادندر اختيار پاسخگويان قرار     پرسشگران د را  ي تحقيق   ها  پرسشنامه
در ) همزمـان (رگرسـيون چندگانـه اسـتاندارد       ي گردآوري شـده بـا اسـتفاده از          ها  ، داده ها  پرسشنامه

  . مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتSPSS_19محيط 

  نتايج
ايه دوم دبيرستان و  درصد در پ2/37 درصد در پايه اول دبيرستان، 31از كل نمونه مورد مطالعه 

                                                 
1 . General Health Questionaire 
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 مورد مطالعه ي ميانگين سني نمونه.  سوم دبيرستان مشغول به تحصيل بودندي  درصد در پايه8/31
هاي توزيع نرمال  ميانگين، انحراف معيار و شاخص.  سال بود68/1 و انحراف معيار آن 59/15

  . آورده شده است1متغيرهاي مورد مطالعه در جدول 
   )n= 357(ف معيار، كشيدگي و چولگي متغيرهاي مورد مطالعه  ميانگين، انحرا.1جدول

  چولگي  كشيدگي M  SD  متغير
  57/0  44/0  45/0  28/3  عزّت نفس 

  49/0  31/0  66/3  59/16  ارتباط با همساالن
-14/0  20/12  28/53  نفوذ والدين  27/0-  

 69/0 78/0  37/7  43/67  ميزان مذهبي بودن

42/0 13/0  12/13  35/53  سالمت روان  

15/0 44/0  06/10 51/45  هويت آشفته  
-03/0 07/0  69/11 13/44  گرفته هويت زود شكل  

18/0 39/0  41/8 33/52  هويت به تعويق افتاده  
31/0 45/0  20/12 74/55  هويت پيشرفته  

  
توان گفت كه توزيع تك متغيره نمرات  ، مي1     با توجه به مقادير چولگي و كشيدگي جدول 

چنين،  هم. د مطالعه در هر يك از متغيرهاي تحقيق از شكل نرمال برخوردار است موري نمونه
تعويق افتاده  آموزان دختر نمرات بااليي را از لحاظ هويت به دهد كه دانش مقادير ميانگين نشان مي

  .اند  آوردهدست بهو هويت پيشرفته 
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هويت به طرف عزت نفس، ارتباط با همساالن، نفوذ  انواع ي  نتايج تحليل رگرسيون چندگانهي  خالصه.2جدول 
 ) n -357(آموزان  والدين، گرايش مذهبي و سالمت رواني دانش

  B SE Beta t F R R2  

  49/0  70/0  42/11     مدل كلي

        94/1*  22/0  12/0  -20/0  عزت نفس

        83/2**  -29/0  23/0  -31/0  ارتباط با همساالن

        65/5**  46/0  17/0  52/0  ننفوذ والدي
        37/2**  -30/0  21/0  -27/0  گرايش مذهبي

فته
 آش

يت
هو

  

        91/6**  64/0  29/0  56/0  سالمت روان

                  

  37/0  61/0  33/10         مدل كلي

        13/2*  25/0  16/0  24/0  عزت نفس
        85/1*  21/0  10/0  19/0**  ارتباط با همساالن

        98/8**  86/0  14/0  64/0**  ننفوذ والدي
رفته        51/0  05/0  28/0  05/0  گرايش مذهبي

ل گ
شك

ود 
ت ز

هوي
  

        06/1  11/0  15/0  11/0  سالمت روان

                  

  30/0  55/0  71/6         مدل كلي

        90/1*  21/0  08/0  -20/0  عزت نفس
        98/1*  22/0  15/0  -20/0  ارتباط با همساالن

        53/3**  34/0  22/0  36/0  نفوذ والدين

اده        79/0  09/0  13/0  09/0  گرايش مذهبي
ق افت

عوي
به ت

ت 
هوي

  

        39/2**  29/0  26/0  27/0  سالمت روان
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  35/0  59/0  25/7  84/1*  19/0  14/0  18/0 مدل كلي

        04/9**  59/0  27/0  65/0  عزت نفس

        72/3**  38/0  19/0  39/0  ارتباط با همساالن
        79/1*  17/0  10/0  16/0  لديننفوذ وا

        74/1*  15/0  17/0  15/0  گرايش مذهبي

رفته
پيش

ت 
هوي

  

        84/1*  19/0  14/0  18/0  سالمت روان

 *       01/0 P<  01/0** و P<  
  

 متغيرهاي عزت نفس، ارتباط با از طريقبراي تعيين مقدار واريانس تبيين شده انواع هويت 
هاي  آموزان دختر، از رگرسيون مت رواني دانشهمساالن، نفوذ والدين، گرايش مذهبي و سال

قبل از اجراي تحليل ). 2جدول (د استفاده ش) زمان هموش ورود ر( استاندارد ي چندگانه
 حاكي ،هاي رگرسيون چندگانه اجرا شد و نتايجرگرسيون، يك تحليل اوليه براي بررسي مفروضه

طور نرمال در اطراف نمرات ها بهاقيماندهب(از برقراري نرمال بودن چندگانه نمرات متغيرها بود 
ها باقيمانده(، روابط بين متغيرها خطي بود )بيني شده هر يك از انواع هويت توزيع شده بودندپيش

، هم خطي چندگانه وجود )بيني شده انواع هويت داشتند خطي مستقيم با نمرات پيشي يك رابطه
ت نفس، ارتباط با همساالن، نفوذ والدين، همبستگي بين متغيرهاي مستقل يعني عز(نداشت 

، يكساني پراكندگي وجود داشت ) بود7/0آموزان كمتر از  گرايش مذهبي و سالمت رواني دانش
). بيني شده يكسان بودبيني شده براي همه نمرات پيشهادر اطراف نمرات پيش واريانس باقيمانده(

تباط با همساالن يك نمره پرت وجود داشت در متغير گرايش مذهبي دو نمره پرت و در متغير ار
  .كه با ميانگين نمرات جايگزين شدند

 49بين نشان داد، كه  نتايج تحليل رگرسيون چندگانه هويت آشفته به طرف متغيرهاي پيش
.  متغيرهاي وارد شده در مدل، تبيين گرديده استاز طريقدرصد واريانس كل هويت آشفته 
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  و351 (= 42/11 و >01/0P: (اكي از معني داري مدل كلي بود روي همين مدل حANOVAتحليل 

5(F .(يك از متغيرهاي پيش بين در تبيين واريانس متغير هويت آشفته، ر براي اطالع از سهم ه
نتايج نشان داد كه سهم يگانه هر پنج متغير وارد شده در مدل، از نظر .  بررسي شدBetaضرايب 

  . دار است آماري معني
ان سالمت روان و نفوذ والدين به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين واريانس هويت در اين مي

  ).2جدول (آشفته به خود اختصاص داده بودند 
بين نشان داد،  گرفته به طرف متغيرهاي پيش نتايج تحليل رگرسيون چندگانه هويت زود شكل

رد شده در مدل، تبيين  متغيرهاي وااز طريقگرفته   درصد واريانس كل هويت زود شكل37كه 
 >01/0P: (داري مدل كلي بود  روي همين مدل نيز حاكي از معنيANOVAتحليل . گرديده است

بين در تبيين واريانس هويت  يك از متغيرهاي پيشر براي اطالع از سهم ه). F)5  و351 (= 33/10و 
ت نفس، ارتباط با نتايج نشان داد كه سهم يگانه عز.  بررسي شدBetaگرفته، ضرايب  زود شكل

در اين ميان نفوذ والدين بيشترين سهم را در . دار است همساالن و نفوذ والدين، از نظر آماري معني
  ).2جدول (تبيين واريانس هويت زود شكل گرفته، به خود اختصاص داده بود 

د، كه بين نشان دا نتايج تحليل رگرسيون چندگانه هويت به تعويق افتاده به طرف متغيرهاي پيش
 متغيرهاي وارد شده در مدل، تبيين گرديده از طريق درصد واريانس كل هويت به تعويق افتاده 30

 و >01/0P: ( روي همين مدل نيز حاكي از معني داري مدل كلي بودANOVAتحليل . است
بين در تبيين واريانس هويت به  يك از متغيرهاي پيشر براي اطالع از سهم ه). F)5  و351(= 71/6

نتايج نشان داد كه سهم يگانه عزت نفس، ارتباط با .  بررسي شدBetaتعويق افتاده، ضرايب 
در اين ميان نفوذ . دار است آموزان از نظر آماري معني همساالن، نفوذ والدين و سالمت روان دانش



  …آموزان دختر  يابي فردي در دانش هاي هويت همبسته

 32

 خود والدين و سالمت روان به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين واريانس هويت به تعويق افتاده به
  ).2جدول (اختصاص داده بودند 

 35بين نشان داد، كه  نتايج تحليل رگرسيون چندگانه هويت پيشرفته به طرف متغيرهاي پيش
.  متغيرهاي وارد شده در مدل، تبيين گرديده استاز طريقدرصد واريانس كل هويت پيشرفته 

 351 (= 25/7 و >01/0P: (داري مدل كلي بود  روي همين مدل نيز حاكي از معنيANOVAتحليل 

يك از متغيرهاي پيش بين در تبيين واريانس هويت پيشرفته، ضرايب ر براي اطالع از سهم ه). F)5 و
Betaنتايج نشان داد كه سهم يگانه هر يك از پنج متغير وارد شده در مدل، از نظر .  بررسي شد

به ترتيب بيشترين سهم را در در اين ميان عزت نفس و ارتباط با همساالن . دار است آماري معني
  ).2جدول (تبيين واريانس هويت پيشرفته به خود اختصاص داده بودند 

  حث و نتيجه گيريب
عزت نفس، ارتباط با همساالن، نفوذ والدين، گرايش پژوهش حاضر با هدف تعيين كيفيت رابطه 

ايج پژوهش حاكي از نت. ان دبيرستاني بودآموز دانشيابي فردي  با هويتمذهبي و سالمت رواني 
كه،  طوري هب. بيني كند تواند انواع هويت را پيش خوبي مي هان بآموز دانشآن است  كه عزّت نفس 

هاي آشفته و به تعويق افتاده  عزت نفس داراي رابطه مثبت با هويت پيشرفته، و رابطه منفي با هويت
 در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد وي. استهم سو ) 1379(نژاد  مي رحي ي اين يافته با يافته. است

هم چنين اين يافته با نتايج پژوهش . كه باالترين سطح عزّت نفس به گروه هويت پيشرفته تعلق دارد
وي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه نوجوانان . نيز هماهنگي دارد) 2001(جوهاداراوغلو 

  . يابي دارند  هويتداراي هويت آشفته، عزت نفس پاييني نسبت به سطوح ديگر
هاي پيشرفته و زود  هاي پژوهش حاضر اين بود كه بين ارتباط با همساالن و هويت از ديگر يافته

 ي هاي آشفته و به تعويق افتاده، رابطه  مثبت و بين ارتباط با همساالن و هويتي گرفته رابطه شكل
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گيري هويت  ساالن در شكلي آن است كه ارتباط با هم اين امر نشان دهنده. منفي وجود دارد
شود به سمت هويت  مينوجوانان تأثير به سزايي دارد و هرچه ميزان ارتباط با همساالن بيشتر 

هاي خود به يكديگر، در   ارزشيابند و همساالن از طريق تعامل و انتقال عقايد و ميپيشرفته سوق 
مساالن، آشفتگي در هويت به عبارتي، با كاهش ارتباط ه. گيري هويت يكديگر نقش دارند شكل

  ).2001برك، (شود  مينوجوانان بيشتر 
 اين يافته با نتايج استيابي نوجوان  هاي اين پژوهش تأثير نفوذ والدين بر هويت از جمله يافته

بر اساس نتايج وي جواناني كه در مراحل باالي . هماهنگ است) 1983(تحقيق آدامز و جونز
 كه والدينشان استقالل را تشويق و كنترل كمي را اعمال هويتي قرار داشتند گزارش كردند

ي فرزند پروري غير ثابتي را   شيوهها جوانان با هويت آشفته معتقد بودند كه والدين آن. كردند مي
 اعمال ها جوانان با هويت دنباله رو نشان دادند كه والدينشان كنترل زيادي بر آن. كردند مياعمال 

 نشانگر آن است كه ها اين يافته).  1380برجعلي، (كردند  مي كمتر تشويق كردند و استقالل را مي
آيند، نوجواناني كه  ميگاه مهم به حساب  در زندگي نوجوانان، خانواده و گروه همتايان، دو تكيه

با خانواده روابط محكم و استوار دارند در پيداكردن دوستان و پيوستن به گروه همتايان نيز 
از اين گذشته، صرف نظر از نوع كنترل يا نفوذ ). 1386گنجي، (كنند  مي كسب موفقيت بيشتري

خانواده، در همه حال توجيه علت رفتار يا مداخله از سوي خانواده موجب رشد بهتر نوجوان 
 ).  1386احدي و محسني، (شود  مي

اي مثبت  يابي فردي و ميزان مذهبي بودن رابطه ي ديگر پژوهش اين بود كه بين هويت يافته
اميري و همكارانش . هماهنگي دارد) 1385( اين يافته با نتايج تحقيق اميري و همكاران. وجود دارد

هم چنين با . سازند ميتر، هويتي كسب شده را ظاهر  به اين نتيجه رسيدند كه نوجوانان مذهبي
فتگي مذهبي و عزّت كه نشان داد بين رشد يا) 1381؛ به نقل از پرهيزكار، 1996(ي پولوتونو  يافته
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اين . استي مثبت وجود دارد، هم سو  كل گيري هويت از سوي ديگر رابطهنفس از يكسو و بين ش
 اندكه رسيده نتيجه اين به خود پژوهش در آنها .استهمسو ) 2002(هاي ماركستروم  نتيجه با يافته

ي ها ر كلي يافتهبه طو. دارد وجود داري معني يافتگي همبستگي هويت و كليسا به رفتن بين
گيري هويت نوجوان  هميت مذهب و دين در زندگي و شكلي نقش و ا ها نشان دهنده پژوهش

دين . دهد بخشد و به نوعي، به سؤاالت نوجوان پاسخ مي است يعني مذهب به زندگي معنا مي
هاي زندگي انسان الگوي مشخص و  برنامه ميچارچوب زندگي افراد را مشخص كرده و براي تما

توانند زندگي سالم تري داشته و اين سبك زندگي  ميدهد كه افراد بر مبناي آن  ممتازي ارائه مي
  . تأثير گذاشته و كسب هويت نيز در سبك زندگي انسان نقش مهمي داردها بر كسب هويت آن

ي بعدي اين پژوهش اين بود كه هويت يابي فردي در سطح آشفته و پيشرفته با سالمت  يافته
دار دارد، يعني هر چه نوجوان از سالمت روان بيشتري برخوردار باشد به  مبستگي معنيروان ه

اين يافته . صورت آشفتگي در هويت وي بيشتر خواهد بود يابد در غير اين ميهويت پيشرفته دست 
دار  مبني بر اين كه بين هويت آشفته و سالمت رواني، رابطه معني) 1387(با نتايج پژوهش مظفري 

نيز به اين نتيجه رسيدند كه هويت ) 2011(فينزي، بيلو و گولوبچيك . است دارد، هم سو وجود
هم چنين با  .بيني كننده قوي براي رفتارهاي خصمانه و احساس گناه است آشفته يك پيش

مبني بر اين كه گروه داراي هويت پيشرفته از باالترين سطح سالمت ) 1379(نژاد  ميي رحيها يافته
روان و گروه آشفته از پايين ترين سطح سالمت و بهداشت رواني برخوردار است، هم و بهداشت 

دهد كه با كاهش سالمت رواني، هويت نوجوان به سوي هويت  مي نشان ها اين يافته. استسو 
   .شود ميتري  كند و با افزايش سالمت روان، داراي هويت پيشرفته ميآشفته سوق پيدا 
يابي فردي با توجه به تحصيالت پدر و مادر   اين بود كه بين هويتهاي پژوهش از ديگر يافته

كند  ميكه بيان ) 2005(اين يافته با نتايج پژوهش تورك بي، ازكان، و ازون . اي وجود ندارد رابطه
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با توجه به . استبين تحصيالت والدين با هويت يابي نوجوانان همبستگي وجود ندارد، هم سو 
ان دختر با توجه به اشتغال مادران در آموز دانشيابي فردي  اضر، بين هويتي ديگر پژوهش ح يافته

وهش جانستون، ژاين يافته با نتايج حاصله از پ. سطوح مختلف هويت، هيچ تفاوتي وجود ندارد
شاغل بودن مادر تاثيري بر نوع هويت فرزند كند شاغل و غير ميكه بيان ) 2008(اسوانسون و لودنز 

  . ستاندارد، هم سو 
ي تحقيق و عدم كنترل متغيرهايي كه  ي متغيرهاي مؤثر در حوزه عدم توانايي در كنترل همه

. هاي اساسي اين تحقيق بود دهند، از محدوديت احتماالً هويت يابي نوجوانان را تحت تأثير قرار مي
،  يكسان آموزشي و شهري تقريباًي ي تحقيق به منطقه كردن حوزه چنين، عليرغم محدود هم
چون . ان را كامالً يكسان فرض كردآموز دانشي  اقتصادي خانواده-توان شرايط اجتماعي نمي

 كه شامل چهار مدرسه ،پرورش اردبيل  آموزش وي ي پژوهش منحصراً از دو ناحيه گروه نمونه
تر بوده است،  ، انتخاب شده و كمبودها و موانع موجود مانع اجراي پژوهش در مقياس وسيعاست
  . ي مورد مطالعه تعميم داد توان به كل جامعه ميپژوهش را به آساني ننتايج 

ي آينده اين موضوع ها گردد در پژوهش مييابي نوجوانان پيشنهاد  به دليل اهميت مسأله هويت
شناختي مربوط به خود نوجوانان از جمله سن نوجوانان، هوش و نوع خود پنداره  با متغيرهاي روان

ي تعديل شود با توجه به مباني نظري تحقيق، متغيرها ميهمچنين پيشنهاد . ردمورد بررسي قرار گي
هاي سني متمايز و نظاير آن در تحقيقات   اقتصادي، دوره-ي اجتماعي ي مناسبي چون طبقه كننده

  .وارد و مورد مطالعه و مقايسه قرار گيرند
ي ذي صالح، همچون ها ازمانشود س  آمده در اين تحقيق، پيشنهاد ميدست بهبا توجه به نتايج 
ي اساسي ها  در امر نهادينه كردن امر خودشناسي و تقويت عزت نفس و مهارت،آموزش و پرورش

زندگي از جمله چگونگي پايبندي به خانواده و والدين و چگونگي برقراري ارتباط مناسب با 
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چنين  هم. ته باشندريزي منظم و مدون داش همساالن، به طور موثر و قوي حضور داشته و برنامه
سو با اين نيازها باشند، تا براي شناخت هرچه بيشتر  ي درسي همها شود برنامه پيشنهاد مي
هاي فردي و تحكيم هويت شخصي در راستاي تعيين شغل و سبك زندگي مناسب، به  توانمندي

شود تا به نوجوان از   پيشنهاد مي،به اطرافيان نوجوان، به ويژه اولياء و مربيان. نوجوانان ياري رسانند
، استي تحقق اين رويكرد   نگاه كنند و در عمل نيز آنچه كه الزمه»مشاور«منظر جديدي به عنوان 

مراعات گردد تا اين نسل عمالً احساس منزلت و شخصيت بيشتري نموده و در نهايت احساس 
 .هويتي ارزشمند و با افتخار نمايد
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