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  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  زمستان۲۰سال پنجم شماره 
 

 

  پسر و دختر انيدانشجو در تيهو انواع ت،يهوي هاسبک يسهيمقا
  

  دانشيار دانشگاه تبريز ـبيرامي  دكترمنصور

  
   چکيده
 انجام پسر و دختر دانشجويان در هويت هايسبک هويت، انواع مقايسه هدف با حاضر پژوهش

 از نفر ۲۰۰ لشام اينمونه آن در که بود ايمقايسه -توصيفي نوع از پژوهش اين  روش.شد
 انتخاب ايخوشه تصادفي صورت به) پسر ۱۰۰ و  دختر۱۰۰ (تبريز دانشگاه اول سال دانشجويان

 مقايسه مورد آدامز هويت حاالت يپرسشنامه و هويت هايسبک يپرسشنامه از استفاده با و
. گرفتند ارقر تحليل و تجزيه مورد واريانس تحليل روش از استفاده با حاصل نتايج. گرفتند قرار

 و دختر دانشجويان گروه دو در ،)>۰۱/۰P(سردرگم  و اطالعاتي سبک بين که داد نشان نتايج
 يافتهشکل زود هويت ،)>۰۱۵/۰P (يافته تعليق هويت نيب .وجود دارد دارمعني تفاوت پسر

)۰۱/۰P<(، آشفته هويت و) ۰۱/۰P<(، تاس دارمعني تفاوت پسر و دختر دانشجويان گروه دو در .  
  

   .سبک هويت، انواع هويت: يكليدگان واژ
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 است كسي چه شخص اينكه از روشن و قوي هويت احساس يك ايجاد اريكسون از نظر
 رشدي بحران رو اين از ،شودمي مواجه آن با نوجوان كه است رشدي وظيفه ترينمهم
 يك فكش يا انتخاب پذيرش، بين تعارض شودمي مواجه آن با نوجوان كه   ايعمده
. انجامدمي هويت انتخاب مورد در تعارض و شك به نوجوان انرژي پخش و بوده هويت

 بحران نام به بحراني با) ۲۰۰۱ ،۱ماريس از نقل به ۱۹۶۸ (اريكسون نظر طبق نوجوانان
 شودمي گذاشته نوجوان عهده به کارهايي دوره اين در. كنندمي نرم پنجه و دست هويت

 اطالعاتي منابع اينكه مخصوصاً است فرساطاقت و سخت ربسيا كار آن، انجام كه
 گاه را آنان يابيهويت فرايند امر همين و است گذشته از بيش حاضر عصر در نوجوانان

 و دارندن تحولي تكليف اين از گريزي راه نوجوانان صورت هر در. كندمي مواجه مشكل با
  .دهند ادامه را خود بعدي زندگي بتوانند كه برسند اينقطه به فرايند اين در بايد قولي به

 تا ورود شوند،مي وارد دانشگاه محيط به مدرسه محيط از که افرادي از بسياري براي
 شوندمي جدا خود خانواده از افراد اين تنها  نه.رسدمي نظر به مشکل انتقال يک حدودي

 انتظارات و درسي مسائل و مختلف هايفرهنگ و جديد اجتماعي هايشبکه با بلکه
 فردي هايتفاوت که کنندمي پيشنهاد بسياري تحقيقات. شوندمي مواجه جديد تحصيلي

 شوندمي مواجه انتقال اين با چگونه دانشجويان که کنندمي تعيين شخصيت  ابعاد در
  ).۲۰۰۰همکاران، و ۲آدامز(

 ذاتي هايظرفيت شامل که است فردي بين عوامل تأثير تحت هويت گيريشکل
 افرادي با شخص که قدر همان بنابراين. است شخصيتي هايويژگي اکتساب و فرد خود
 و کندمي همانندسازي دهد،مي گوش آنها هاينصيحت به و هستند او احترام مورد که

گسترده  اجتماعي هايارزش شامل که فرهنگي عوامل از فرد که قدر همان همچنين
  او گيري هويتشکل کندمي پيروي دارد، رارـق هاآن معرض در رشـد زمان در ردـف و بوده

  
    

2- Adams 1- Maris 
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  ).۲۰۰۰همکاران،  و آدامز(بود  خواهد آميزموفقيت

 رشـد يعني بزرگسالي تـکليف اولين موجب هويت بـه آميزموفقيت دستيابـي
 يا  صميميتعدم به هويت، به دستيابي در ناکامي. شودمي حقيقي صميميت احساس

 و مردم از گرفتن فاصله براي آمادگي به گذاريفاصله. شودمي منجر گذاريصلهفا
. شودمي اطالق کند، نقض را فرد هويت مناسبي طور به است ممکن که هاييموقعيت
 براي بلکه است، مهم فرد سالمت براي تنها نه هويت مباحث آميزموفقيت حل بنابراين،

 از بعد تنها واقعي و اصيل صميميت اريکسون، نظر قطب. دارد اهميت نيز آنها مهم روابط
 براي اول قدم و الزم شرط خود، از مفهومي ايجاد. شودمي ايجاد هويت گيريشکل

. شودمي تعريف افراد ديگر با دوجانبه روابط داشتن توانايي صورت به که است صميميت
 و افکار زها،نيا همزمان بايد شخص دو هر که تاس مفهوم اين به بودن دوجانبه

 توجه مورد دارند، توجه خود احساسات و افکار نيازها، به که چنان آن را ديگري احساسات
 هاينوشته اولين از هويت رشد يمطالعه تکامل .است يديکل ينکته کي نيا و دهند قرار

 و مارسيا تجربي کردن عملياتي اريکسون، هايگيرينتيجه و نظري تفسيرهاي تا فرويد
 آدامز کورتينس، واترمن، گروتوانت، برزونسکي، منظور (جايگزين ينظريه شش ايتنه در
   ).۲۰۰۱ ،۱شوارتز (است رديابي قابل شده، معرفي بعد به ۱۹۸۷ از که) کوته و

 در هاآزمودني از) نفر ۸۶ از نفر ۲۱% (۲۴ كه داد نشان) ۱۹۶۶ (مارسيا پژوهش
 مارسيا ديگر پژوهش. بودند اكتساب يتوضع در آنها از% ۲۱ و نامتمايز هويت وضعيت

% ۲۱ و نامتمايز هويت وضعيت در) نفر ۷۲ از نفر ۱۴% (۱۹ كه بود آن از حاكي) ۱۹۶۷(
 از نقل به۱۹۸۴(كوپمن  و مارسيا اسلوگوسكي، هاي يافته. بودند اكتساب وضعيت در

 يلهمرح در هاآزمودني از) نفر ۹۹ از نفر ۳۵% (۳۵ كه دهديم نشان) ۱۳۸۴شهرآرا
 از قلـن به (برزونسكي يمطالعه راستا نيا در و بوده اكتساب يمرحله در% ۱۹ و نامتمايز
  در رادـاف از) فرـن ۱۱۸ از فرـن ۲۶% (۲۲ هـدهد كيـم نشان) ۲۰۰۵ ،۲كوك و كيـبرزونس

  

    

2- Kuk 1- Schwartz 
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) ۱۹۹۹ (همکاران و برزونسكي همچنين و اكتساب وضعيت در% ۲۶ و نامتمايز وضعيت
 اكتساب وضعيت در% ۳۲ و نامتمايز وضعيت در) نفر ۱۷۲ از نفر ۳۷% (۲۲ كهنشان دادند 

 در كه داد نشان طولي بررسي يك در) ۲۰۰۴ ،۱برزونسكي از نقل به (آدامز. دارند قرار
 در وي هايآزمودني از% ۳۱ سوم سال در و% ۴۰ دوم سال در ،%۳۷ دانشگاه اول سال

 و% ۱۷ ،%۱۶ ترتيب به اعداد اين اكتساب وضعيت در افراد براي (ندبود نامتمايز وضعيت
 در زيادي تفاوت سن افزايش با كه است آن گوياي بررسي اين هاييافته). بود% ۱۶

. است نشده ديده مختلف هويتي هايوضعيت در نوجوانان گرفتن قرار فراواني درصد
و  ثابت هويتي، هايوضعيت كه نددريافت) ۲۰۰۳ برزونسكي، از نقل به (كوكو و پلكينين
 را ديگر هايبررسي با حاضر پژوهش هاييافته تفاوت بتوان شايد. نيستند تغيير غيرقابل

 نژادي، عوامل تأثير بر پژوهشگران از بسياري. دانست فرهنگي هايتفاوت دليل به
 مختلف هويتي هايوضعيت در نوجوانان گرفتن قرار فراواني ميزان در مذهبي و فرهنگي

 ايدئولوژيكي هويت هايوضعيت بين كه دهديم نشان هابررسي اين. اندنموده تأكيد
 هويت وضعيت در بيشتر دختران. دارد وجود دارمعني تفاوت پسران و دختران

 هايهويت نظر از پسران كه حالي در دارند، قرار مجاز مهلت فردي ميان و ايدئولوژيكي
 و آدامز. بودند مجاز مهلت و نامتمايز هايوضعيت در تربيش فردي ميان و ايدئولوژيكي

 نوجواني، يدوره اواخر در افراد هويت رشد مورد در طولي بررسي يك در) ۱۹۸۲ (فيچ
 ديگر سوي از. نمودند گزارش پسران و دختران هويت گيريشكل در را داريمعني تفاوت

 در خود سن هم پسران از باالتري نمرات دختران كه داد نشان) ۱۹۹۳ (۲استريتمتر
 منظور به خود تحقيق در) ۱۳۸۴ (نژادرحيمي. آورنديم دست به اكتسابي وضعيت
 هيون و بنيون آدامز، هويت من عيني سنجش يافتهگسترش پرسشنامه کردن استاندارد

 يهـپاي باال رفتن با  که داد شانـن فردي بين روابط در پسران و دختران مقايسه  و)۱۹۸۹(
  ديررس وضعيت درصـد و کاهش پسران در زودرس و مغشوش وضعيت ميزان ي،تحصيل

  

    

2- Streitmatter 1- Berzonsky 
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 پايه رفتن باال با زودرس و مغشوش هويت دختران در. ابدييم افزايش هويت اکتساب و 
 بين و عقيدتي زودرسي. يافت افزايش هويت اکتساب و ديررس هويت درصد ولي کاهش
 پسران از بيش دختران فردي بين و عقيدتي ديررسي و دختران از بيش نپسرا فردي
 نمرات و عقيدتي اکتسابي هويت مغشوش، هايوضعيت نمرات مجموع، در. است

 حسيني. باشدمي هم به نزديک و پسران دختران فردي بين اکتسابي هويت هايوضعيت
 هايسبک و هويت هايگاهپاي بين يرابطه عنوان با خود پژوهش در) ۱۳۷۷ (طباطبائي

 سبک از مغشوش پايگاه در افراد که گرفت نتيجه جوانان و نوجوانان در بحران با مقابله
 اين در. کنندمي استفاده مدارمسأله روش از موفق پايگاه با افراد و مدارهيجان مقابله

  .نشد دهمشاه تفاوتي هويتي هايپايگاه به رسيدن لحاظ از دختران و پسران بين تحقيق
 و هويت پردازش هايسبک يرابطه يدرباره خود يمطالعه در) ۱۹۹۲ (برزونسکي

 و اجتنابي / سردرگم پردازش سبک با افراد که گرفت نتيجه بحران با مقابله هايشيوه
 بهانه تعلل، اجتناب، آرزومند، تفکر: مثل (اجتنابي مقابله هايشيوه از بيشتر هنجاري

 براي مدارمسأله ايمقابله هايشيوه از اطالعاتي هويت پردازش بکس با افراد و) آوردن
 کند،مي تهديد هويت از را آنها شخصي درک بالقوه طور به که فشارزاهايي با آمدن کنار

 پذيريمسؤوليت و شخصي جسارت پايين سطوح با ترضعيف تعهدات. کنندمي استفاده
 است داده نشان تحقيقات). ۲۰۰۱ شوارتز، از نقل ؛۱۹۹۷ همکاران، و نورمي (دارد رابطه

 با بيروني کنترل منبع سازي،خودناتوان مدار،هيجان بحران با مقابله يشيوه از استفاده که
 برزونسکي ؛a۱۹۹۴ ،۱۹۹۰ برزونسکي (دارد رابطه شناختي و اسنادي ضعيف راهبردهاي

 بررسي به ايمطالعه در) ۲۰۰۵ (۱بوسما و ولوراس). ۲۰۰۴ برزونسکي، ؛۱۹۹۶ فراري، و
  از اجتناب که دادنتايج نشان  .پرداختند شناختيروان بهزيستي بر هويت هايسبک اهميت
  

    

 1- Vleioras & Bosma 
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 شناختيروان بهزيستيبا ) اجتنابي / سردرگم سبک (هـويت با مرتبط مسائل با مواجهه
 زمان در هويتي کاليفت با مواجهه يشيوه که است حالي در اين. دارد منفي رابطه

 با كه جواني و  نوجوانييدوره که اين جهينت. رسدنمي نظر به مهم چندان مواجهه
 از زندگي يگستره در است، همراه رفتاري و شناختي  عاطفي، ،جسمي سريع تغييرات
 و سازدمي آينده در نوجوان كه آنچه زيربناي زيرا بوده برخوردار ايالعادهفوق اهميت
 و شودمي گذاشته تجربه محك به دوره اين در او گذشته آوردهايدست تمام نهمچني

 فرايند است ممكن باشد، داشته وجود حليغيرقابل مشكالت راه اين در چنانچه لذا
 مسايل و انحرافي رفتارهاي ها،بزهكاري از بسياري. شود انحراف دچار يابيهويت

 ،كيست نداند نوجوان كه زماني تا زيرا د،دارن سردرگم و آشفته هويت در ريشه تحصيلي
 و شوندمي محسوب كشور آينده نسل جوانان كه آنجا از. برود خواهدمي كجا به داندنمي

 و ساز مورد در بتواند كه هاييپژوهش بنابراين است وابسته آنها به كشور سرنوشت
 اهميت از دـده اررـق مسؤوالن اختيار در فيديـم اطالعات آنها، ناختيـشروان كارهاي

 هايپژوهش كه است ضروري گرايي،جوان بر تأكيد به توجه با. برخوردارند به سزايي
 جوانان گشايراه بتوانند تا بردارند گام هويت مثل بنيادي مسايل سمت به شناختيروان

 و دارند كشور آينده گرفتن دست به صالحيت افرادي چنين. باشند اميدآفرين و پرشور
 به توجه با بنابراين. است ميسر دوستانه انسان و علمي نگرشي داشتن راه از امر اين

 و دختر دانشجويان در هويت هايسبک هويت، نوع بررسي به حاضر تحقيق فوق مطالب
 آنها هويت سبک و نوع وي ازمينه هايعامل شدن مشخص با تا پردازدمي پسر

 .شود ارائه رو پيش مشکالت با مقابله جهت مناسب راهکارهاي

  هاروش و مواد

 اين هدف اينکه به توجه با. باشدمي) توصيفي (غيرآزمايشي نوع از حاضر پژوهش طرح
 مقايسه و متغيرها بين روابط کشف پي در بيشتر و است نبوده علّي روابط بررسي پژوهش
 الور،د (دانست) پيمايشي (يابيزمينه نوع از پژوهش را آن توانمي باشد،مي هاميانگين
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 ۱۳۸۸ سال ورودي پسر و دختر دانشجويان را حاضر پژوهش آماري يجامعه). ۱۳۸۰
 از نفر ۲۰۰ از بود عبارت پژوهش اين در آماري ينمونه. دادند تشکيل تبريز دانشگاه

 يشيوه به مورگان جدول طبق بر که) پسر ۱۰۰ و دختر ۱۰۰(پسر  و دختر دانشجويان
 بين از ابتدا که صورت اين به. شدند انتخاب  ايهمرحل چند ايخوشه گيرينمونه

 از سپس. شد انتخاب ساده تصادفي صورت به دانشکده ۴ تبريز دانشگاه هايدانشکده
 از پس پژوهش اين اجراي براي .شد انتخاب کالس سه دانشکده هر هايکالس بين

 تـکميل از پس و شد اجـرا دانشجويان روي بر هاآماري، پرسشنامه ينمونـه انتخاب
 .گرفت قرار آماري و تحليل تجزيه مورد آمده به دستي هاداده

 هاداده گردآوري ابزارهاي

 برزونسکي توسط بار اولين هويت هايسبک يپرسشنامه :هويت هايسبک يپرسشنامه
 با برخورد در نوجوانان که اجتماعي ـ شناختي فرايندهاي گيرياندازه براي) ۱۹۸۹(

 برزونسکي ديدگاه براساس. شد طراحي کنند،مي استفاده آن از هويت به مربوط مسائل
. کنندمي انتخاب را مختلف هويتي پردازشي سبک سه يا متفاوت گيريجهت سه نوجوانان

 مورد را اجتنابي / سردرگم و هنجاري اطالعاتي، شامل هويتي سبک سه پرسشنامه اين
 ،۱۸ ،۱۶ ،۶ ،۵ ،۲ سواالت (سوال ۱۱ که است سوال ۴۰ شامل و دهدمي قرار ارزيابي

 ،۲۱ ،۱۹ ،۱۰ ،۴ سواالت (سوال ۹ اطالعاتي، هويت سبک به) ۳۷ ،۳۵ ،۳۳ ،۳۰ ،۲۶ ،۲۵
 ،۲۴ ،۱۷ ،۱۳ ،۸ ،۳ سواالت (سوال ۱۰ و هنجاري هويت سبک به) ۴۰ ،۳۴ ،۳۲ ،۲۸ ،۲۳
 ،۹ ،۷ ،۱ سواالت (سوال ۱۰ و اجتنابي / سردرگم هويت سبک به) ۳۸ ،۳۶ ،۳۱ ،۲۹ ،۲۷
 بر سواالت. است شده داده اختصاص تعهد مقياس به نيز) ۳۹ ،۲۲ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱

 ؛۳=موافق تاحدودي ؛۲=مخالف ،۱=مخالف کامالً (ايدرجه پنج مقياس يک روي
 طور به ۲۰ و ۱۴ ،۱۱ ،۹ سواالت. شونديمي گذارنمره) ۵=موافق کامالً ؛۴=موافق

 تجديدنظر ينسخه) سومين (آخرين در) ۱۹۹۷ (يبرزونسک. شوندمي گذارينمره معکوس
 هامقياسخرده از يک هر براي) N=۶۱۸ (کرونباخ آلفاي ضرايب خود يپرسشنامه شده
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 / سردرگم هنجاري، اطالعاتي، سبک براي ترتيب به ۷۱/۰ ،۷۶/۰ و ۶۴/۰ ،۷۰/۰ را
  . است کرده گزارش هويت تعهد و اجتنابي

 برزونسکي، تجديدنظرشده مقياس هايويژگي سيبرر براي )۱۹۹۸( همکاران و وايت
% ۷۶ که سال ۵/۲۱ سني ميانگين با دانشجويان از نفري ۳۶۱ نمونه يک روي بر را آن
 کرونباخ آلفاي ضريب دروني همساني روش از استفاده با آنها. کردند اجرا بودند، مرد آن
 ۶۴/۰ ،۵۹/۰ ترتيب به اجتنابي / سردرگم و هنجاري اطالعاتي، هويت سبک سه برايرا 
 در که کردند مشاهده مقياس اين اجراي هنگام آنها همچنين. کردند محاسبه را ۷۸/۰ و

 اينکه به توجه با. شوندمي مشکل دچار سواالت به پاسخگويي در افراد موارد برخي
 دانشجويان از ايعده که اشمطالعه گروه هايويژگي براساس برزونسکي يپرسشنامه

 صورت به بتواند پرسشنامه اين که داشتند ترديد همکاران و وايت بود، شده ساخته بودند،
 محدود هايمهارت با بزرگساالن همچنين و ترپايين سنين در نوجوانان براي مطلوبي
 نشان برزونسکي مقياس در سازه ضعيف اعتبار طرفي از. گيرد قرار استفاده مورد خواندن

 سبک بين r=۵۸/۰ (دارند رابطه هم با مثبت طور به هامقياس يهمه که دادمي
 بين r=۲۷/۰ اجتنابي؛ / سردرگم و اطالعاتي سبک بين r=۱۳/۰ هنجاري؛ و اطالعاتي

 سبک با هنجاري سبک رودمي انتظار که حالي در). اجتنابي / سردرگم و هنجاري سبک
 تگيهمبس اطالعاتي سبک با  اجتنابي/سردرگم  سبک و مثبت همبستگي اطالعاتي

 و هانقص چنين رفع براي) ۱۹۹۸ (همکاران  و وايت ترتيب بدين. دهد نشان منفي
 هايسبک نام با هويت هايسبک پرسشنامه از جديد نسخه يک يتهيه به هاييکاستي
  .نمودند اقدام) G نسخه (هويت

 هايسبک يپرسشنامه يسازه اعتبار بررسي جهت )۱۹۹۸( همکاران و۱وايت يطرف از
 نسخه ،)۱۹۹۸ همکاران، و وايت از قلـن ؛۱۹۹۲ برزونسکي، (،)۳ نسخه (تهوي

   از را تعهد سواالت ابتدا آنان بررسي، براي. دادند قرار تحليل مورد را خود شده تجديدنظر
       

 1- White 
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 در بنابراين سنجد،نمي را هويتي سبک تعهد، به مربوط سواالت (کردند حذفمقياس 
 به افراد پاسخ سپس). گيردنمي قرار استفاده مورد هاسبک به ربوط ميهاعامل تحليل

 چرخش از استفاده با و اکتشافي عاملي تحليل روش به را سبک در سه ديگر سواالت
به  عاملي تحليل نتايج. دادند قرار تحليل و تجزيه مورد اصلي هايلفهؤمبا  واريماکس

 عوامل بين همبستگي ضريب .بود اصلي ينسخه عاملي تحليل به شبيه بسيار آمده دست
 اول عامل: ترتيب به اصلي ينسخه با وايت شده تجديدنظر ينسخه در آمده دست به
 سبک (سوم عامل ،r=۸۱/۰) هنجاري سبک (دوم عامل ، r=۷۹/۰) اطالعاتي سبک(

  .   بودندمالحظه قابل و باال ،ضرايب هم که آمد به دست  r=۸۴/۰) اجتنابي / سردرگم

 ينظريه براساس آدامز هويت حاالت يپرسشنامه: آدامز هويت حاالت يسشنامهپر
 تشكيل آيتم ۶۴ از پرسشنامه اين. است شده تدوين هويت مورد در مارسيا و اريكسون

  :از عبارتند پرسشنامه اين هاي مقياس خرده. باشد مي مقياسخرده ۴ شامل و شده

  آشفته؛ هويت مقياس خرده-۱
    گرفته؛شكل زود هويت سمقياخرده -۲
  افتاده؛ تعويق به هويت مقياسخرده -۳
  .پيشرفت هويت مقياسخرده -۴

 آشفته، هويت حالت چهار هامقياسخرده اين. باشد مي آيتم ۱۶ شامل مقياسخرده هر
. كنند مي مشخص را پيشرفت هويت و افتاده تعويق به هويت گرفته،شكل زود هويت
 هويت حالت ،۵۹-۵۶-۵۳-۵۲-۳۰-۲۹-۲۵-۲۳-۱۹-۱۶-۱۰-۷-۶-۴-۲-۱ هايآيتم

 آشفته هويت حالت تشخيص مالك باالتر و ۵۳ ينمره. كند مي مشخص را آشفته
 ،۶۴-۶۳-۶۲-۵۸-۵۰-۴۴-۴۱-۳۹-۳۸-۳۷-۲۸-۲۷-۲۴-۲۱-۱۷-۳ هاي آيتم.باشد مي

 حالت تشخيص مالك باالتر و ۵۳ نمره. كند مي مشخص را گرفتهشكل زود هويت حالت
-۴۳-۳۶-۳۴-۳۲-۳۱-۲۶-۱۴-۱۲-۱۱-۹-۵ هاي آيتم.باشد مي گرفتهشكل زود هويت
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 و ۶۳ ينمره. كند مي مشخص را افتاده تعويق به هويت حالت ،۴۷-۴۸-۵۴-۵۷-۶۱
  .باشد مي افتاده تعويق به هويت حالت تشخيص مالك باالتر

 هويت حالت ،۶۰-۵۵-۵۱-۴۹-۴۶-۴۲-۴۰-۳۵-۳۳-۲۲-۲۰-۱۸-۱۵-۱۳-۸  هايآيتم
 پيشرفت هويت حالت تشخيص مالك باالتر و ۷۳ ينمره. كند مي مشخص ار پيشرفت

 شغل، (ايدئولوژيكي مسائل كلي يحيطه دو مورد در مقياسخرده هر هاي  آيتم.باشدمي
) جنسي نقش تفريح، مالقات، قرار دوستي، (فردي بين و) زندگي فلسفه سياست، مذهب،

 هايمقياسخرده شامل خود درون در مقياس،خرده هر كه گفت توان مي واقع  در.باشد مي
 شده محاسبه دروني همساني روش با اعتبارآزمون. باشد مي نيز فردي بين و ايدئولوژيكي

 و% ۷۳ تا% ۴۰ بين آزمون هاي مقياس اعتبار. است بوده بخش رضايت آن نتايج و است
 و واگرا/  همگرا هاي روش به آزمون روايي. است بوده% ۷۸ آزمون كل اعتبار ضريب
 و% ۹۳ تا ها مقياس زير همگرايي آمده دست به نتايج در و شده بررسي همزمان روايي

 از استفاده با نيز آزمون همزمان روايي.است بوده% ۷۶ تا ها مقياس زير بين واگرايي
 شده ارزيابي مارسيا هويت پايگاه يمصاحبه و كنستانتينوپل اجتماعي ـ رواني رشد سياهه
 سياهه در (اجتماعي ـ رواني رشد باالي ي مرحله در گرفتن قرار كه دهد مي نشان و است

 با و) ۵۲/۰ (مثبت همبستگي هويت به دستيابي پايگاه در گرفتن قرار با) كنستانتنيوپل
 نتايج بين همچنين. دارد) ۳۸/۰ تا (معنادار منفي همبستگي ها پايگاه ساير در گرفتن قرار

 آزمون طريق از و مارسيا هويت پايگاه مصاحبه طريق از تهوي هاي پايگاه تشخيص
 همبستگي پراكندگي، و ممانعت تعليق، دستيابي، مقياسخرده چهار هر براي عيني

 .است شده ديده) ۷۸/۰ (قوي تا) ۵۴/۰ (متوسط
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   هايافته

  توصيفي هاييافته

  پسر و دختر وياندانشج گروه دو در هويت هايسبک براي توصيفي هايداده )۱-۱(جدول 

  معيار انحراف  ميانگين  گروه  سبک
  اطالعاتي  ۶۱/۶  ۹۱/۳۸  پسر دانشجويان
  ۳۳/۹  ۹۰/۳۳  دختر دانشجويان
  هنجاري  ۴۳/۷  ۰۱/۳۱  پسر دانشجويان
  ۲۷/۶  ۲۴/۳۱  دختر دانشجويان
  سردرگم  ۱۰/۷  ۸۹/۲۴  پسر دانشجويان
  ۶۹/۷  ۱۶/۲۶  دختر دانشجويان

 دانشجويان گروه دو در هويت هايسبک انواع براي را توصيفي هايداده ۱-۱ جدول
 تعهد، سردرگم سبک در گرددمي مشاهده نيز باال در  چنان که.دهدمي نشان پسر و دختر

  .دارد وجود تفاوت گروه دو بين اطالعاتي سبک نيز و
  پسر و دختر دانشجويان گروه دو در هويت انواع براي توصيفي هايداده )۱-۲(جدول 

  معيار انحراف  ميانگين  روهگ  سبک
  ۴۹/۸  ۹۷/۶۱  دختر دانشجويان  پيشرفته  ۷۸/۸  ۸۸/۵۸  پسر دانشجويان
  ۹۷/۶  ۴۰/۵۲  دختر دانشجويان  آشفته  ۲۸/۷  ۵۵/۴۶  پسر دانشجويان
  ۸۵/۸  ۹۲/۴۴  دختر دانشجويان  گرفته شکل زود  ۲۲/۱۱  ۶۰/۳۸  پسر دانشجويان
  ۲۴/۷  ۴۳/۵۳  دختر دانشجويان  افتاده تعويق  ۳۴/۶  ۵۷/۵۱  پسر دانشجويان
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 پسر و دختر دانشجويان گروه دو در هويت انواع براي را توصيفي هايداده ۱-۲ جدول
 زود آشفته، پيشرفته، هويت در گرددمي مشاهده نيز باال در  چنان که.دهدمي نشان
  .دارد وجود تفاوت گروه دو بين سردرگم افتاده تعويق و يافتهشکل

  ياستنباط تحليل

  پسر و دختر دانشجويان در هويت هايسبک براي چند متغيره واريانس تحليل نتايج) ۱-۳(جدول 

 داريمعني سطح F  مجذورات ميانگين  آزادي درجه  مجذورات مجموع  سبک  منبع

  ۰۰۰/۰  ۱۸/۱۹  ۰۰۵/۱۲۵۵  ۱  ۰۰۵/۱۲۵۵  اطالعاتي
  گروه  ۸۱۳/۰  /۰۵۶  ۶۴/۲  ۱  ۶۴/۲  هنجاري
  ۰۰۰/۰  ۶۸/۱۸  ۰۰/۶۴۸  ۱  ۰۰/۶۴۸  سردرگم
      ۴۲/۶۵  ۱۹۸  ۵۹/۱۲۹۵۳  اطالعاتي
  خطا      ۳۶/۴۷  ۱۹۸  ۲۳/۹۳۷۷  هنجاري
      ۶۸/۳۴  ۱۹۸  ۰۲۰/۶۸۶۷  سردرگم
        ۲۰۰  ۴۰۰/۲۷۹۲۷۳  اطالعاتي
  کل        ۲۰۰  ۰۰/۲۰۳۱۳۳  هنجاري
        ۲۰۰  ۰۰/۱۷۴۹۰۴  سردرگم

  

 بين شودمي مالحظه که چنان.است آمده ۱-۳شماره  جدول در واريانس تحليل نتايج
 ،)>P ۰۰۱/۰(سردرگم  ،)>۰۰۰/۰P (اطالعاتي سبک نظر از پسر و دختر انيدانشجو
 تيعوض که گرفت جهينت توانيم گروه دو نيانگيم با مطابق و. دارد وجود دارمعني تفاوت
 سبک از پسران کهي معن نيا  به.باشديم دختران از بهتر سبک نوع دو هر در پسران
 سردرگم سبک از  نيز بيشتردختران و کننديم استفاده تراندخ از شتريب ،ياطالعات
  .ندنکيم استفاده
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  پسر و دختر دانشجويان در هويت انواع براي چندمتغيره واريانس تحليل نتايج )۱-۴(جدول 

 مجموع  هويت نوع  منبع
  مجذورات

 درجه
  آزادي

 ميانگين
 F  مجذورات

معني 
 داري

  ۲۲۴/۰  ۳۹/۶  ۴۰/۴۷۷  ۱  ۴۰/۴۷۷  پيشرفته هويت
 ۰۱۲/۰  ۴۸/۱  ۴۶/۸۱  ۱  ۴۶/۸۱  يافته تعليق هويت
 ۰۰۰/۰  ۵۲/۱۹  ۱۲۰/۱۹۹۷  ۱  ۱۲۰/۱۹۹۷  يافته شکل زود هويت

  
  گروه

 ۰۰۰/۰  ۶۴/۳۳  ۱۲۵/۱۷۱۱  ۱  ۱۲۵/۱۷۱۱  آشفته هويت
      ۶۲/۷۴  ۱۹۸  ۴۷/۱۴۷۷۵  پيشرفته هويت
      ۸۱/۵۴  ۱۹۸  ۳۱/۱۰۸۵۲  يافته تعليق هويت
      ۲۹/۱۰۲  ۱۹۸  ۳۶/۲۰۲۵۳  يافته شکل زود هويت

  خطا

      ۸۵/۵۰  ۱۹۸  ۷۵/۱۰۰۶۸  آشفته هويت
        ۲۰۰  ۰۰/۷۴۵۴۸۹  پيشرفته هويت
        ۲۰۰  ۵۷/۱۴۱۲۷۱  يافته تعليق هويت
        ۲۰۰  ۰۰/۳۷۱۰۳۰  يافته شکل زود هويت

  کل

        ۲۰۰  ۰۰/۵۰۱۳۳۵۲  آشفته هويت
  

 بين شودمي مالحظه  چنان که.است آمده ۱-۴شماره  جدول در واريانس تحليل نتايج
 يافتهشکل زود هويت ،)>۰۱۲/۰P( يافته تعليق هويت نظر از پسر و دختر انيدانشجو

)۰۰۱/۰P<(، آشفته هويت و) ۰۰۱/۰P<(، به توجه با نيبنابرا. دارد وجود دارمعني تفاوت 
ت، ينسبت به پسران در انواع هو دختران که گرفت جهينت توانيم گروه دو نيانگيم

  .اند گرفتهيرنمرات باالت

  گيرينتيجه و بحث

 مورد را پسر و دختر دانشجويان در هويت هايسبک هويت، انواع تفاوت پژوهش اين
 زود ويتـه در پسران و ترانـدخ که داد نشان شـپژوه ينتيجه. داديـم رارـق يـبررس
 يفتهيا با يافته  اين.دارند تفاوت همديگر با يافته تعليق هويت و آشفته يافته،شکل
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 هـتوج  با.باشديـم همسو) ۱۳۸۳(کرکن ـش و  اميديان)۱۹۹۲(واترمن  )۱۳۸۵(محمدي 
 داردمي اظهار که داد قرار نظر مد را زمينه اين در اريکسون تبيين توانمي نتايج اين به

 که کندمي پيشنهاد وي. باشد متفاوت کامالً است ممکن زنان و مردان براي هويت رشد
 از بعد. بگذارند اثر هويت رشد فرايند هايويژگي در است ممکن دشناختيکالب هايتفاوت
 برخي در است ممکن جنسي هايتفاوت که اندگرفته نتيجه پژوهشگران مطالعه، چندين

 واقع مؤثر دهد،مي تشکيل را موفق هويت آنچه در و هويت گيريشکل هايجنبه از
 است، داده شرح را آنها) ۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛۱۹۹۲ (واترمن که مطالعاتي در. شوند

 پيش جنسي يرابطه به نسبت نگرش در مخصوصاً هويت مباحث برخي در پژوهشگران
 سطح در زنان هم و مردان هم کلي طور به اما اند؛نداده نشان هاييتفاوت ازدواج، از

 اي،شهرآر (کننديم پيروي هويت گيريشکل مشابه الگوهاي از دانشگاه و دبيرستان
 اريکسون، هويت مفهوم براساس) ۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛۱۹۸۰/۱۹۶۶ (مارسيا). ۱۳۸۴
 مارسيا بنديطبقه. کرد ارائه نوجوانان در هويت وضعيت يمطالعه براي را خاصي روش
 و جستجوگري به خود هويت به مربوط مسائل مورد در نوجوانان چگونه که دهدمي نشان

 به اجتماعي روابط و هانقش خاص، هايارزش برابر در عهداتيت چه و پردازندمي اکتشاف
 دختران براي يابيهويت به نياز که رسدمي نظر به چنين اول، يوهله در. آورندمي دست

) ۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛a۱۹۸۵(آرچر  مطالعات ولي است، مطرح اندازه يک به پسران و
 براي. کندمي فرق پسران و دختران براي يابيهويت نتايج و فرايند که اندداده نشان
 دختران هستند، شبيه خود شغلي هايتصميم مورد در پسران و دختران که حالي در مثال،

 ويژه به ديگران، با خود نيازهاي بين تعادل برقراري به بيشتر خود شغلي انتظارات در
 در را هويت گيريشکل تکليف پسران و دختران چند هر. دارند توجه آينده، يخانواده
 که شودمي موجب فرهنگي مختلف هايضرورت ولي کنند،مي شروع نوجواني دوران
 زنان، از بعضي براي حداقل،. کنند حل مختلف هايزمان در را هويت به مربوط مسائل

 انتقال دوران در آن احتمال و يابدمي ادامه بزرگسالي طول در هويت به مربوط تغييرات
). ۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛b۱۹۸۵ آرچر، (يابدمي افزايش) طالق خانه، از فرزندان رفتن(
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» هويت «يانديشه که است آن از حاکي گرفت، انجام ۱۹۸۰ يدهه در که هاييپژوهش
 ؛۱۹۹۳ مارسيا، ؛۱۹۹۵ کالينز، و اسپرينتال (باشد متفاوت مردان و زنان براي است ممکن

  ). ۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛۱۹۶۸ اريکسون،

 در بوده» خود از فرد شخصي حس «به معطوف هويت، بر پيشين تأکيدات اينکه با
 جسلسون چون پژوهشگراني حال نيا با شود،مي انينما هاارزش و شغل انتخاب

)a/b۱۹۸۸دارند، هويت از ديگري درک زنان که اندداده نشان) ۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛ 
 ديگر، عبارت به. است ديگران با روابط به مربوط» خود از شخصي حس «آن در که

 هايتفاوت. دارد مستقيم ارتباط ديگران با او روابط با دارد خود هويت از فرد که مفهومي
 دختر با گوناگون برخوردهاي طريق از که است انتظارهايي بين تفاوت به مربوط جنسي،

). ۱۳۸۴ هرآراي،ش از نقل ؛۱۹۸۳ هوستون، (شودمي گرفته فرا تولد لحظه از پسر و
 و والدين زيرا يابد،مي شدت نوجواني دوران در معموالً جنس، به مربوط انتظارات

 از بيشتر بزرگسالي دوران به شدن نزديک با بايد نوجوانان که باورند اين بر همساالن
 است، از متفاوت پسران و دختران از انتظارات. کنند پيروي جنسي، مناسب هاينقش

 خودکفايي، خود، به اتکا وجود، ابراز: نظير هاييويژگي که رودمي نتظارا بيشتر پسران
 شخصي، باورهاي از دفاع و گيريتصميم و مسائل حل در بودن منطقي جويي،تسلط
 دهند، نشان حساسيت ديگران به نسبت که رودمي انتظار زنان از در مقابل،. باشند داشته

 در و کنند استفاده شهود از منطق جاي به ئلمسا حل در و باشند عاطفي خود ابراز در
 شهرآراي، (بگيرند عهده بر را) کنندهتربيت يا (پرورشي نقش ديگران با خود روابط
 شهرآراي، از نقل ؛۱۹۷۸ (چودورو ،)۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛۱۹۸۷ (گيليگان). ۱۳۸۴
 رواني تکاليف که دارنديم انيب) ۱۳۸۴ شهرآراي، از نقل ؛a/b۱۹۸۸ (جسلسون و) ۱۳۸۴

 اساسي تفاوت پژوهشگران، اين نظر به. است متفاوت نوجواني سنين در پسران و ختراند
 جدايي و خودمختاري و استقالل مفاهيم به که است رشدي تکاليف و هافعاليت به مربوط
 و استقالل بر سنتي طور به مردانه، نسيـج هاينقش ها،ـآن نظر به. شوديـم مربوط
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 هايشيوه به گوناگون هايفرهنگ در جنس چون«. است داشته أکيدت خودمختاري
 هاييافته تعميم در که است ضروري شود،مي گذاريارزش و تفسير ادراک، ،متفاوت

 و چارچوب را پژوهشي و نظري مباني. باشيم محتاط و دقيق حساس، بسيار پژوهشي
 ايرشته ميان و چندجانبه ديدي با و بدانيم ترگسترده و ترعميق مطالعات براي اوليه گامي

 از بيش آن فرهنگي و اجتماعي رواني، زيستي، ابعاد پيچيده تعامل به و جنس مطالعه به
  ). ۱۳۸۲ شهرآراي، ترجمه ؛۱۹۹۵ وش، في و گولومبوک(» ورزيم اهتمام پيش

 هايوضعيت در پسران و دختران تفاوت که است داده نشان هاپژوهش  نتايجيي سو از
 باليده فردي بين روابط و تحصيلي اشتغاالت تحصيلي، خودمختاري در تفاوت به ي،هويت
 سبک طريق از متغيرها اين بين يرابطه موارد، بيشتر در اين، بر عالوه. شوديمي منته

ي هاسبک نيب که داد نشان جينتا نيهمچن. دوشمي گريميانجي هويت پردازشي
 جينتا با افته ينيا. دارد وجود تفاوت پسر و تردخ انيدانشجو نيب سردرگم وي اطالعات
 به زنان که کنديم مطرحي نسکوبرز که چرا ست،ين همسو) ۲۰۰۰ (کوک وي برزونسک
 کسبي اطالعاتي تيهو سبک در راي باالتر نمرات مردان به نسبتي معنادار صورت

ي اجتماع يهاگروه و هاشبکه در زنان مشارکت را تفاوت نيا علتي نسکوبرز. کننديم
 رفتار شيافزا موجبي اجتماعي هاگروه در تيعضو که است معتقد و کنديم مطرح

ي اطالعات تيهو سبک از استفاده بايي رفتارها نيچن و شوديم خودجوش و هدفمند
 که چرا دينما صدق زين پسر انيدانشجو مورد در توانديم نييتب نيا البته. دارديي همسو

 در رياخي اجتماع تحوالت  ازي ناش راي اطالعات تيهو بکس در زناني برتر توانيم
 بهترين ،اطالعاتي سبک با دانشجويان که دهديم نشان هايافته. دانست رانيا کشور

 سبک با افراد که صورتي در دارند، دانشگاه محيط با ثرؤم انطباق براي را آمادگي
 هويت رشد سطوح که ددا نشان نتايج. بودند مشکالت با رويارويي مستعد سردرگم،

 فردي بين روابط در باليدگي و تحصيلي اشتغال تحصيلي، خودمختاري دانشجويان، فردي
 سردرگم سبک از استفاده با منفي طور به و اطالعاتي سبک از استفاده با مثبتي طور به
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 فردي بين روابط متغير واريانس از% ۲۰توانستند هويت هايسبک همچنين،. دارد رابطه
 سبک منفي اثرات توانمي که داد نشان آنان مطالعه نتايج اين، بر عالوه. کنند يينتب را

 يوسيله به را فردي بين مسائلب تجربه و تحصيلي خودمختاري بر سردرگم هويت
 تبيين محيطي تقاضاهاي و زااسترس عوامل مسائل، با مواجهه در افراد ترجيحي يشيوه
 هاييمحدوديت با تحقيقي پروژه هر انجام  اين کهلمقدرمس). ۱۳۸۵ دانشورپور،(کرد 
 از نوجواني، دوران در فردي بين روابط و هويت گيريشکل اينکه به توجه با. است همراه
 متغير که آنجا از و است، برخوردار فرد بزرگسالي زندگي در ايکنندهتعيين نقش و اهميت
 از همچنين و گردد، متأثر واندتمي فردي برون و فرديدرون مختلف عوامل از هويت
 گيرياندازه خودگزارشي ابزار از استفاده با مذکور متغيرهاي حاضر پژوهش در که آنجا
  . گيرد صورت احتياط با بايد حاصل نتايج به استناد اند،شده
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