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چکیده

ملیهویتتتغییرانیزویافتههویتوزدهبحرانورودنبالسردرگم،هویتیهایمنزلتتحول•
.گرفتقراربررسیموردکارشناسدورهچهارمتااولسالدانشجویاندرمذهبیهویتو

وملیهویتوگانهچهارهویتیهایمنزلتدراضطرابحالتوودحرمتمیزانهمچنین
»هویتتغییراتمیزانبررسیهدفباحاضرپژوهش.رگفتقرارمقایسهموردمذهبیهویت

طحسکردنمشخصنیزوسوازیکدانشگاهدرسالچهارطیمذهبیهویتوملیهویت«من
آندرروانیسالمتسطحتعیینوهویتیهایزیرگروهازایکهردراضطرابوخودحرمت

دانشجو427رویگروهیصورتبهمرحلهدوطیحاضرپژوهشپرسشنامهپنج.شدانجامها
داریمعنکاهشازحاکمهویتیهایمنزلتمقایسهازحاصلهاییافته.شداجراپسرودختر

.بودرودنبالههویت



:واژه های کلیدی

هویت من، هویت ملی، هویت مذهبی، حرمت خود، اضطراب•



مقدمه

زندگیبارابطهدردرونیعاملیکعنوانبهego«من»رابطهبهسنتیگریتحلیلزوان•
شدند،نامیدهنوفرویدیهابعدکهگرانتحلیلروانازبرخیلذااستکردهتوجهکمتراجتماعی
گرانتحلیلرواناینمیاناز(24ص،1968اریکسن،).بپردازندنقیصهاینرفعبهتاکوشیدند
ازحلهمرشهتردشخصیتتحولوتشکلوینظریهبهبنا.داردایویژهجایگاهاریکسن
راخوددیدبیرونیواقعیتباتعاملجریاندرآدمیفردوپذیردمیتحققپیریتاکودکی

(118ص،1379منصور،)بخشدمیتوسعهجهانبهنسبت

ونیواقعیت بیر



هب.شودمیبرخوردارخاصیاهمیتازتوجوانیمورددرخارججهانو«من»بینتعاملاین•
عقیدتیسیرتفبدون.آورددستبهعقیدتیتقسیریمحیط،ازتاکوشدمینوجوانکهایگونه

دهدعهتوستواندنمیراخودویژههایظرفیتبامتناسبتجاربنوجوان«من»هستیجهاناز
(45ص،1967اریکسن،)کندسازماندهیو



ر شرایط به هویت گروهی  نیز توجه کرده  و تاثی«  من»از سوی دیگر اریسکن عالوه بر هویت •
قویم هویت)عامل فهرست . را مورد تاکید قرار داده است« من» فرهنگی  در شکل گیری  هویت 

نوان هویت به ع( هویت مذهبی)که گاه  مفهوم و ملیت  را نیز در بر می گیرد  و نیز مذهب ( یا ملی
(45، ص 1968اریکن،)موثر  است « من»گروهی بر شکل گیری هویت 

تصریح ودر قالبی ( 1966)چه مفهوم هویت توسط اریکسن مطرح شد ولی با تالش مارشیا  اگر •
ی  و سرمایه بدیع به صورت  عملیاتی تعریف شد مارشیا  بر اساس دو  بعد  تجربه بحران زندگ

ارائه 1هویتی را درجدول (  STATUS)گذاری روانی در یک جدول  دو موضعی  چهار منزلت 
: داده است





کندطیارآنهادیگریازپسیکیبایدنوجوانکهسطحچهارعنوانبهمنزلتچهاراینالبته•
تعریف.ودشمیتجربهیافتگیهویتازقبلهموارهزدگیبحرانمنزلتولیاستنشدهمطرح

توجهموردتردهگسصورتبهگذشتهسالپنجوبیستطیهویتیهایمنزلتازمارشیاعملیتای
خوبیبهاتمطالعاینحاصل.استشدهبستهکاربهپژوهشهاصددروگرفتهقرارشناسانروان

وشناختی،شخصیتمتغیرهایباارتباطدرآنسازیرواییومارشیاعملیاتیتعریفکارآمدی
وابستگیویالگوجنسیتی،تحولیهایزمینهدرخودشناختگیریشکلویکسوازرفتاری

حوزهدرشدهانجامهایپژوهش(62ص،1992آرجر،)دهدمینشانرادیگرسویازقویم
(Functioning)وریکنشباهویتمقولهارتباطجهتازاولوهلهدرتوانمیراهویت

هایصشاخبراجتماعیوفرهنگیهایجنبهتاثیرجهتازدوموهلهدروشناختیروانبهینه
.دادقراربررسیموردروانیسالمت



با کنش وری بهنیه روان شناختی« من»رابطه هویت -اول
وسالمت روانی

موردشناختیانروبهینهوریکننشابعادباهویتیملطوبمنزلتعنوانبهیافتگیهویترابطه•
رابطهمزینهایندرشدهانجامهایپژوهشبرمروریطی(1992)واترمناستگرفتهقرارمطالعه
واریهمکوبودنهدفمندپایین،افسردگیواضطرابباال،خودحرمتبارایافتگهویت
از.استکردهگزارشانتزاعیتفکرهایجنبهبرخیوباالصمیمیترفیتدیگران،ظبهکمک
سردرگمیرابطهمختلفهایپژوهشنتایجبهاشارهبا(38ص،1996)کروگردیگرسوی

قرارپیشقاخال)اخالقیقضاوتسطحبودنپایینپاییناستقاللپایینخودحرمتباراهویت
ازستفادهانیزوطلبیوانزوادیگرانازگرفتنفاصلهامیدی،ناباالیسطح(قراردادییادادی
کردهگزارشزدگیبحرانویافتگیدهویتبامقایسهدروپیچیدهکمترشناختیهایسبک
.است

حرمت خود پایین



وسبمناخودحرمتازبرخورداریشناختیروانبهینهورزیکنشمختلفهایشاخصمیاناز•
ازسیاریب.استبرخورداربیشتریاهمیتازرواینسالمتدرآنهانقشجهتبهپاییناضطراب
ختلفمهایپژوهشنتایج.استهویتمقولهوخودحرمترابطهبهمربوطشدهانجاممطالعات

سایردخوحرمتسطحکهحالیدر.استیافتههویتافراددرباالترخودحرمتوجودازحاکی
کابین،،1968بونت،1973،بروئر،1979همکاران،وآدامز)استترپایینهویتیهایمنزلت
ورید،1962راسموسن،،1982،پراگر،1976آکلونلو1970فریدمنومارشیا،1966

ص1992واترمنازنقلبه1970سیمون،1972مارشیاوشنکل،1972روسفلد،1982همکاران،
62)



وهشپژدریافتگیهویتواضطرابحالترابطهبررسیضمن(62ص،1992)منواترهمچنین•
پژوهشیبرخدرواستددهشنانراپاییناضطرابحالتویافتگیهویترابطهمختلف،های

رابطهزمینهدر.استشدهگزارشزدهبحرانگروهدراضطرابحالتمیزانباالترینها
سردرگمهویتووجودیاضطراببین(22شماره،1992)آلیدا-وستمنهویتواضطراب
.اندکردهاشارهارتباطبهوجود

اضطراب 
وجودی



رابطه هویت ملی و هویت مذهبی با سالمت روانی-دوم

یت دیگر لحاظ اغلب هویت قومی در مقایسه  تعل فرد به یک ملیت یا قومیت در برابر ملیت یا قوم•
ویت قومی  بنابراین  در مطالعات مربوط به هویت قومی  در کشورهای غربی به مقایسه ه. می شود

ه شده مهاجران از کشوری دیگر در مقابل  هویت قومی افراد ساکن و بومی همان کشور  پرداخت
ه روان در حوزه روان شناسی مدت کوتاهی است که توج« هویت ملی»استفاده از اصطالح . است

. شناسان را به خود جلب کرده است



زباناسپانیاییروانشناسانمیاندرابتدااصطالحاین(8شماره،1997)رروگوئه–دیازنظربهبنا•
درگراییملیاصطالحباملیهویتاصطالحالبته.شدمطرح1983در(Kelman)کلمتوسط
درراالحاصطاینکردندسعیشناسانروانولیکند،میپیداارتباطنیزسیاسیعلومحوزه

.کنندتعریفشناسیروانچارچوب



وهنگیفرماهیتملیهویتبرایکلمن.کنندتعریفروانشناسیچارچوبدررااصطالحاین•
تریفدر1984سالدرنیز(Montero)مونترو.دهدمینیزسیاسیبارآنبهوشدهقایلقومی

مشترکگیفرهناجتماعیعناصروتاریخسرزمین،دارایکهگروهیبهافرادتعلقبهملیهویت
(8شماره،1977)رروگوئه-دیاز.کندمیاشارههستند

سرزمین، تاریخ و 
عناصر اجتماعی 
فرهنگی  مشترک



Navaro)کاپلووناوارونظرازملیهویتتعریفبهاستنادبا• and Cappello)1986سالدر
اصرعنعنوانبهکهاجتماعیهاینهادبهشهروندیکتعلقمیزانازاستعبارتملیهویت

-دیارازقلنبه)شودمیمحسوب(فرهنگیاقتصاد،سیاسی،اجتماعی،)نظامیکمهموارزشمند
(8شماره،1997ررو،گوئه



تاثیر هویت قومی را ( نفر12386)با مطالعه تعداد بسیار زیادی از نوجوانان ( 17، شماره 1990)قینی •
پوست، بر حرمت خود، اعتماد به خود در تحصیل  و هدف زندگی در سه گروه آمریکایی سفید

.  ی قرار دادندسیاه پوستان و اسپانیایی زبان ها و گروه سوم  آسیای های مقیم آمریکا  مورد بررس



ووستان.پاهسیترینفپاییندرپوستسفیدهایآمریکاییکهدادهنشانپژوهشایننتیجه•
قومیهویتازمتوسطحددرهاآسیاییوقومیهویتمیزانباالترینازهایزباناسپانییانی

نشانیشافزانیزخودبهاعتمادوزندگیهدفخود،حرمتسطحنسبتهمانبهداشتهافزایش
.استداده



ازو(26ص،1968اریکسن،)داردتاثیرمنهویتگیریشکلبرسویکازمذهببهگرایش•
چهاگر(11ص،1988کورساچ،)داردمثبترابطهروانیسالمتهایشاخصبادیگرسوی
هماناامنداشتندمذهبمسئلهبهتوجهیچندانبیستمقرناوبنیمهدرشناسانروانغالب

قشننیزنگررفتاریآوردرویدرحتیاستشدهمتذکر(11شماره،1988)گورساچکهطوری
.استنشدهگرفتهنادیدهاشخاصرفتاردرمذهبمتغیر



قبلجنسیرزرفتانیوهاداوریپیشمخدر،موادازنکردناستفادهوبودنمذهبیبینمثالبرای•
ای[یژوجایگاهمذهببرایشناسانروانازبرخیهابعدالبته.داردوجودرابطهکامالاردواجاز

سالدرنلکگیریموضعمثالبرای.اندپرداختهآنبهمتسقالخودنظریاتدرواندشدهقایل
قرارخودتاثیرزیرراانساناساسیهایکشانندهتواندمیمذهببهگرایشکهاستاین1975
روانمطالعاتبه1950سالدربیرونیودرونیگیریجهتبندیتقسیمباوالپورتودهند

(10شماره؛1997فولتنازنقلبه)ّاستبخشیدهبیشتریغنایمذهبیشناسی



یت، علی رغم وجود نظریه پردازی هایی در باره مذهب  و خصوصا رابطه مذهبی وبدن و مقوله هو•
فولتن طی ( 10، شماره 1997فولتن ، )تعداد بررسی های تجربی در این زمینه بسیار ناچیز است 

. مطالعه یا رابطه هویت یافتگی و جهت  گیری درون مذهبی را مورد تایید قرار داده است



و هویت مذهبی« من»رابطه تحصیل در دانشگاه با هویت –سوم •
اگر . تسومین عامل فرهنگی اجتماعی اثر بخش در قلمرو تحول هویت جوانان محیط اموزشی اس•

ی، چه بحران هویت طبق نظریه اریکسن از نوجوانی آغاز می شود، اما با توجه به پیچیدگ
وره نوجوانی را گستردگی و چند بعید  بودن فرایند  دستیابی به هویت  اغلب نمی توان پایان د

.سطح نهایی هویت یافتگی کامل دانست



کهتاسامریدانشجوییسالهچهارآموزشیدورهیکگذراندنخاللدرشناختیروانتغییرات•
طی(7شماره،1997)آستینمثالبرای.استداشتهمعطوفخودبهرامختلفیپژوهشگرانتوجه
طیدانشجویانکهدادگزارشموسسه300دانشجویانازنفر200000دربارهوسیعمطالعهیک

داریساتقاللوبازدیدتحمل،توانخواهی،آزادیهایجنبهدردانشجوییدورهسالچهار
مطالعات(13شمراه،1985همکاران،ولووینجچرازتقلبه)شدندایمالحظهقابلپیشرفت

هارمچسالتااولسالازیافتگیهویتافزایشبیانگردانشجویانرویشدهانجامطولی
توسطکهدیگریطولیمطالعه(10شماره،1972واترمن،وجیری،واترمن،).استدانشجویی
ورهسالچهارطیکهدادنشانگرفتصورت(13شماره(1985)همکارانشولووینجچر
حالیدرت،اسبودهبرخورداراندولییکنواختافزایشاز«من»هویتمیانگینمذکردانشجویی

.استشدهگزارش«من»هویتیکنواختکاهشعکسبهمونثدنشجویانگروهدرکه



مطالعه.ستاناهماهنگهایافتهدانشجویانمذهبیگرایشبردانشگاهدرتحصیلتاثیردرباره•
مطالعهدرکهحالیدربود،مذهبیهویتافزایشازحاکی(19شماره،1972)واترمنوواترمن

البته.ساتشدهگزارشمذهبیسردرگمیافزایش(20شماره،1974)واترمنوگیریواترمن،
استگرفتهصورتانگلیسیدانشجویانرویشدهانجاممطالعاتاین



و هویت مذهبی « من»با توجه به پیشینه پژوهش درباره ئتاثیر متفاوت  تحصیل در دانشگاه بر هویت•
ویتی، هویت و نیز با در نظر گرفتن ضورت مقایسه بین فرهنگی  در خصوص رابطه منزلت های ه

ین مذهبی و هویت ملی با شاخه های سالمت روانی مانند حرمت خود باال و سطح اضطراب پای
.  پژوهش حاضر انجامشد

شاخه های سالمت روانی



سردرگمیی،زدگبحرانیافتگی،هویتبردانشجویانتحصیلهایسالتاثیرحاضرپژوهشدر•
مذهبنفیومذهببهگرایشتغییراتبرتحصیلهایسالتایثراتویکسوازانهارویدنبالو
بهوجهتبا.استرگفتهقرارمطالعهمورددیگرسویازازملیهویتوملیهویتنفینیزو

ایران،اسالمیجمهوریدرچهارگانههویتیهایمنزلتدرصدخصوصدرارقاموآمارفقدان
.کندمیفراهمراایرانیدانشجویاندانشدرمنهویتتحولروندترسمیامکانحاضرپژوهش



اهداف 

: پژوهش حاضر دارای اهداف مختلف زیر است•
بررسی فرایند تحول هویت در دانشجویان دانشگاه از سال اول تا چهارم-1•
بررسی رابطه منزلت های چهار گانه هویت با شاخص های سالمت  روانی مانند حالت -2•

اضطراب و حرمت خود
/  بررسی رابطه هویت مذهبی، هویت فردی و حالت اضطراب یا حرمت خود-3•



فرضیه ها

فرضیه های مربوط به تحول منزلت های هویت -الف•
.  افزایش می یابد«  هویت یافته»با افزایش سال های تحصیل، دانشجویان -1•
. کاهش می یابد« بحران زده»با افزایش سال های تحصیل، درصد دانشجویان -2•
کاهش می یابد« دنبال رو»با افزایش سال های تحصیل، درصد دانشجویان -3•
. کاهش می یابد« سردرگم»با افزایش سال های تحصیل، درصد دانشجویان -4•



فرضیه های مربوط به هویت ملی و مذهبی-ب

ی در آنها افزایش سال های تحصلی، میزان هویت  ملی در دانشجویان افزایش  و نفی هویت مل-5•
.  کاهش می یابد

مذهبی در با افزایش سال های تحصیل میزان هویت مذهبی در دانشجویان افزایش و نفی هویت-6•
.  آنها کاهش می یابد



هبی با فرضیه های مربوط به همبستگی هویت های ملی، مذ-ج
حرمت خود و حالت اضطراب

خطی مثبت بین حرمت خود و هویت یافتگی فردی، هویت ملی و نیز هویت مذهبی همبستگی-7•
. وجود دارد

طی، منفی بین حرمت خود و هویت سردرگم نفی هویت ملی و نفی هویت مذهبی همبستگی خ-8•
.وجود دارد

خطی منفی بین حالت اضطراب و هویت یافتگی فردی، هویت ملی و هویت مذهبی همبستگی-9•
. وجود دارد

ی بین حالت اضطراب و بحران زدگی، سردرگمی و نفی هویت ملی و نفی هویت مذهب-10•
.  همبستگی خطی مثبت وجود دراد



فرضیه های مربوط به مقایسه حرمت خود و اضطراب در-د
منزلت های هویت من

دو منزلت باالترین سطح حرمت خود به منزلت های هویت یافتهو بحران زده تعلق دارد که از-11•
. هویت دنبال رو و سردرگم به نحو معنی دارای بیشتر است

لت باالترین اضطراب به دو منزلت هویت بحران زده و سردرگم تعلق دارد که از دو منز-12•
. هویت یافته و دنباله رو به نحو معنی داری بیشتر است



روش جمع آوری اطالعات: روش 

.  رفتبا توجه به تعداد زیاد پرسشنامه پژوهش حاضر، جمع آوری اطالعات در دو مرحله صورت گ•
در مرحله اول پرسشنامه  هویت ملی و نفی هویت ملی حالت اضطراب و پرسشنامه 

• EOM-EIS2-Extended Obkective Measure of Ego Idendity Status
و نفی در مرحله دوم پرسشنامه حرمت خود و پرسشنامه هویت مذهبی. به صورت گروهی اجرا شد•

. د اجرا شدهویت مذهبی به صورت گروهی در کالس درس ضمن هماهنگی  قبلی با اساتید اساتی
ه شد تا با توجه به ضوررت مشخص کرد پرسشناه های مربوط به یک نفر از ازمودنی ها خواست

.  مشخصات فردی و رشته تحصیلی و سال تحصیلی خود را مشخص کنند



محرمانه بوده البته به هنگام جمع اوری اطلعات اطمینان داده شد که نتایج فردی مربوط به اشخاص•
دانشجو به پرسشنامه ها جواب دادند 500حدود . و در اختیار هیچ مرجع دانشگاهی قرار نمی گیرد

.  ندنفر از پاسخ دادن به پرسشنامه هویت مذهبی و هویت ملی خودداری کرد10و فقط کمتر از 



نمونه پژوهش

بهتوجهباتهراندانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکدهمردوزندانشجویانازنفر272تعداد•
شناسیانباستوتاریخجغرافیا،عربی،آموزشهایگروهدرمختلفهایپرسشنامهاجرایامکان

قرارمطالعهموردچهارمتااولسالازدانشجویانشدهانتخابهایگروهدر.شدندانتخاب
.گرفتند



ازلذاشوندیمالتحصیالنفارغنیموسالسهطیدانشجویانهارشتهاکثردرکهاینبهتوجهبا•
دروجهتقابلکاهشبلهایسالبامقایسهدرچهارمسالدانشجویانسطحدرنمونهتعدادلحاظ

ونفر136سومسالنفر124دومسالنفر،159اولسالدانشجویان.داشتوجودهارشتههمه
.بودندنفر53چهارمسال



سنمدانشجویانوشدندگرفتهنظردرسال25ازکمتردانشجویانآماریهایآزمونانجامبرای•
منتهویعینیسنجشوخوئدحرمتپرسشنامهمجددآزمونبرایهمچنین.گردیدندحذفتر

دانشگاهیتربیتعلوموشناسیرواندانشکدهدانشجویانچهارمتااولسالدانشجیوانازنفر50
.شدندانتخابنیزتهران



ابزار سنجش

:  این پرسشنامه ها عبارتند از. در پژوهش حاضر از پنج پرسشنامه استفاده شده است•
سوال است که میزان اضطراب را 20این پرسشنامه دارای : پرسشنامه حالت اضطراب اشپیلبرگر -1•

، 1371)اعتبار  و روایی پرسشنامه مذکور توسط پناهی. در هنگایم اجرای پرشسنامه می سنجد
روی دانشجحویان ایرانی مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است( 1شماره 



سوال است و توسط 58این پرسشنامه دارای -پرسشنامه حرمت خود بزرگساالن کوپر اسمیت-2•
ه در ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنام. به فارسی ترجمه شده است1377دادستان در سال 
.به دست امده است0/85و در آزمون مجدد 0/97پژوهش حاضر 

12سوال برای هویت ملی و 12این پرسشنامه دارای -پرسشنامه هویت ملی و نفی هویت ملی-3•
سوالی اخیر پس از مطاعه تحلیل عملی توسط 14دو مقیاس . سوال برای نفی هویت ملی است

ه البت. از جهت روایی سازه مورد تایید قرار گرفته است( ، شماره1374)رحیمی  نژاد و احمدی 
بدست 0/83و در مورد نفی هویت ملی 0/95ضریب آلفای کرونباخ هویت ملی پژوهش حاضر 

. آمده است



هویتبرایسوال32دارایپرسشنامهاین–مذهبیهویتنفیومذهبیهویتپرسشنامه-4•
لیعامتحلیلمطالعهازپساخیرمقیاسدو.استمذهبیهویتنفیبرایسوال25ومذهبی
.استگرفتهقرارتاییدموردسازهرواییجهتاز(شماره،1374)احمدیونژادرحیمیتوسط

اینباالیاراعتبمویدنیزحاضرطرحهایآزمودنیرویمقیاسدوایناعتباربهمربوطهاییافته
مذهبیهویتنقیمقیاسو0/99مذهبیهویتمقیاسکرونباخآلفایضریب.استمقیاسدو

.استآمدهدستبه0/92



این پرسشنامه  که توسط ( EOM-EI2S)پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من -5•
. سوال است64پرسشنامه تکمیل و گسترش یافته  است دارای 1986آدامز  و همکارانش  در سال 

ز شیوه مصاحبه  با توجه به این که جهت تشخیص هویت یافتگی بحران زدگی و سردرگمی اغلب ا
و OM-Eisپرسشنامه 1984جهت سنجش عینی  هویت من آدامز ابتدا در سال .  استفاده می شد
با این اقدام از یک. را با کمک همکارانش تهیه کردEOM-EIS2پرسشنامه 1986سپس در سال 

ان سو  امکان سنجش عینی هویت در قالب اعداد و ارقام امکان پذیر شد و از سوی دیگر امک
(5، شماره 1989آدامز، . )اجرای گروهی این پرسشنامه نیز فراهم شد



شخصیبینو(Ideaological)عقیدتیبخشدودر(EOM-EIS2)پرسشنامه•
(Interpersonal)خصوصدرهویتعقیدتیبخش.استمحتوی4دارایبخشهردرو

شاملفردیینبهویتبخشوسیاستومذهبزندگی،فلسفه،،شغلبهنسبتفردگیریموضع
بافردرابطهتنظیموتفریحانتخابدوست،انتخابهمسری،نقشبهنسبتفردگیریموضع
قرارازفردیبینهویتبخشدر(5شماره،1989)آدمزپرسشنامهدرالبته.استمخالفجنس

رقراجایبهایراناسالمیجامعههنجاربهتوجهباکهبودشدهاستفاده(Dating)مالقات
نظردرباحتوامدرتغییراینالبته.شدجایگزینمخالفجنسیافردرابطهکردنمشخصمالقات،

شدنجامارویدنبالوسردرگمیزدگی،بحرانیافتکی،هویتمنزلتچهارساختارگرفتن
(5شماره،1989آدامز،)



،1989)همکارانشوآدامز-منهویتعینیسنجشیافتهگسترشپرسشنامهرواییواعتبار•
قابلحددرراخودپرسشنامهرواییواعتبارانواعکاملینسبتادستورالعملتدوینضمن(5شماره
ایراناسالمییجمهوردرباراولینبرایپرسشنامهاینکهاینبهتوجهبا.اندکردهگزارشقبولی

.ردگیقرارمطالعهموردایرانیگروهدررواییواعتبارجهتازتااستالزمشده،استفاده



438بر حسب ضریب آلفای کرونباخ اجرا شده روی ( EOM-EIS2)در مطالعه اعتبار پرسشنامه ی •
0.81تا 0/59نفر از دانشجویان زن و مرد در مقیاس های هویت عقیدتی و هویت بین شخصی از 

و آدامز  در سال توسط بنیونآلفای کرونباخ  نتایج به دست آمده از محاسبه ضریب . به دست آمد
گزارش شده است که با نتایج پزوهش حاضر  کامال 0.75تا 0/62در همان مقیاس ها از 1986

(5، شماره 1989آدامز، )مشابه است 



ازنفر63رویمجددآزمون-آزمونحسببر(EOM-EIS2)پرسشنامهاعتبارهمچنین•
به0/76تا0/54ازشخصیبینوعقیدتیهویتهایمقیاسدرشدهمطالعهمردوزندانشجویان

از1984آدامزوونتگروتتوسطشدهمحاسبهمجددازمون-آزموناعتبارضریب.آمددست
العهمطبهمشابهحاضرپژوهشدرشدهمطالعهاعتبارضریب.استشدهگزارش0/82تا0/59

(5شماره،1989،آدامز)1984سالدرآدامزوونتگروتتوسطشدهگزارش



حاضرپژوهشدر(EOM-EIS2)پرسشنامههویتسنجشهایمقیاسسازهرواییبررسیبرای•
ماتریسلتشکیباواگار-همگراریای.شداستفدهعاملیتحلیلنیزوواگرا-همگرارواییاز

ردرگم،سهویتیمنزلتچهاردرشخصیبینهویتوعقیدتیهویتهایمقیاسهمبستگی
رسشنامهپپنجهایمقیاسهمبستگیبررسیجهت)روییافتههویتوزدهبحرانرو،دنباله

یسماترنبنابرای.بودندکردهتکمیلراپژوهشپرسشنامهپنجهرنفر176فقطحاضرپژوهش
حاضرپژوهشدرمردوزندانشجوی176(شداجرانفر176رویهامقیاسبینهمبستگی

شخصیبینوعقیدتیهویتدرمشابههویتیهایمنزلتدرآمدهدستبههمبستگی.شدمحاسبه
.آمدبدست0/65تا0.42بینهمگرارواییسنجشجهت



حاضرژوهشپهایآزمودنیدربارهمن،هویتعینیسنجشیافتهگسترشپرسشنامهسازهروایی•
ویژهارزشمالکازاستفادهبا.استگرفتهقراربررسیموردنیزعاملیتحلیلازاستفادهبا
(Eifenvalue)(کایزرروش)واحدازباالتر(Kaiser)واریماکسچرخشو(Varimaz

rotation)آزمایشیچرخسش17ازپس(Iteration)91تعیینبرای.آمددستبهعامل
Scree)دامنهشیبآزمونازاستفاهباعامل19میانازمناسبعواملتعداد test)کتل

(Cattel, R, B)استخراججهتعامل4تعیینبا.شددادهتشخیصمناسبعامل4استخراج
استخراجعامل4قالبدرآزمونموادآزمایشیچرخش9ازپسواریماکسچرخشباعوامل
5/89ویژهارزشبا(زدگیبحران)دومعامل7/06ویژهارزشبا(رویدنباله)اولعامل.شدند
با2/52ویژهارزشبا(یافتگیهویت)چهارمعاملو2/36ویژهارزشبا(سردرگمی)سومعامل
شدهتهیهپرسشنامهکلیدیاعینهویتسنجشپرسشنامهمقیاسچهارموادتناسببهتوجه

.اندشدهدادهتشخیصنامگذاریقابلهمکارانشوآدامزتوسط



رویدنبالهمقیاسازماهده15مذکورپرسشنامهگانهچهارهایمقیاسازیکهرمقیاس16میاناز
0/33عاملیباریا(دومعامل)زدگیبحرانمقیاسازماده0.7512تا0/39عاملیباربا(اولعامل)
هویتازمقیاس10و0/62تا0/29عاملیباربا(سومعامل)سردرگمیمقیاسازماهد0/6010تا

میتاییدراایرانیگروهدرهویتیعامل4وجود0/69تا0/30عاملیباربا(چهارمعامل)یافتگی
.کند



:نتیجه

ه از تحول ساختار هویت در خالل سال های تحصیل با استفاد4تا 1یافته های مربوط به فرضیه هیا •
. ارائه شده است1آزمون مجذور کای در بخش هویت عقیدتی در جدول شماره 

خطایطحسدرهویتیهایساختباتحصیلهایسالافزایشرابطهبودندارمعنیبهتوجهبا•
درتحصیلسال4خاللدرهویتیهایساختتغییراتروندتوانمی2شمارهجدولدر0/002

کاستهروالهدنبدانشجویاندرصدازتحصیلهایسالافزایشبا.دادقراربررسیموردرادانشگاه
ثابتیروندازهویتسردرگمیبهمربوطتغییرات.شودمیافزودهیافتههویتدانشجویانبرو

غییراتتخصوصدرنزولیسیرگاهیوداردصعودیسیرگاهیکهطوریبهنیستبرخوردار
.شودنمیدیدهتوجهیقابلتغییراتنیزهویتزدگیبحرانبهمربوط

دانشجویان 
هویت یافته





کاهشومذهبیهویتوملیهویتدارمعنیافزایشبرمبنی6و5هایفرضیهآزمونجهت•
لیلتحازدانشگاهدرتحصیلسالچهارطیملیهویتنفیومذهبیهویتنفیدارمعنی

معنیɑ<0/01سطحدر3/35معادلمذهبیهویتازحاصلFمقدارفقط.شداستفادهواریانس
سالبینینمیانگتفاوتمذهبیهویتمیانگینمقایسهجهتشدهآزمونازاستفادهبا.بوددار

.استشدهارائه(3)شمارهجدولدرمختلفهای





نایاولسالودومسالداشنجویانباچهارمسالدانشجویانبیندارمعنیتفاوترعمعلی•
هویتانگینمیدردانشگاهدرتحصیلهایسالافزایشبا.نیستپزوهشفضیهجهتدرتفاوت

.نشدمشاهدهداریمعنیتغییرمذهبیهویتنفیوملیهویتنفیملی،



رابطه حرمت خود و حالت اضطراب با هویت من هویت 10تا 7یافته های مربوط به فرضیه های •
. ارائه شده است5و 4ملی و هویت مذهبی در جدول های شماره 

شودمیبیانترتیباینبه5و4شمارههایجدولبهتوجهبارا8تا7هافرضیهبهمربوطنتایج•
معنیهمبستگیتحقیقفرضیهتاییدجهتدرزدگیبحرانویافتگیهویتوخودحرمتبینکه
اریدمعنیهمبستگیمذهبیهویتوملیهویتوخودحرمتبینکهحالیدردارد،وجوددار

دارمعنیهمبستگیمذهبیهویتنفیوملیهویتنفیوخودحرمتبینولینداردوجود
.داردوجود







حالتکهشودمیمشخص5و4شمارههایجدولبهتوجهبا10و9هایفرضیهزمینهدر•
ودگیزبحرانبااضطرابکهحالیدر،داردمنفیهمبستگییافتگیهویتیااضطراب
نفیملیوهویتنفیواضطرابحالتمورددر10و9فرضیهوداردمثبتهمبستگیسردگمی

.کندمیتاییدراتحقیقفرضیههمبستگیایننتایجمذهبیهویت



در خصوص باالترین سطح حرمت خود بین ساخت 11جهت بررسی یافته های مربوط به فرضیه •
تاندراد هویت های مختلف هویت من با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه میانگین  و انحراف اس

. ارائه شده است6عقدیتی در جدول شماره 





خطایسطحدرکهاست8/97معادلعقیدتیهویتیمنزلتچهارمقایساتازحاصلFمقدار•
ɑ<0/00001استتفاوتگرنشانخودحرمتمیزاندرهویتیمختلفهایگروهبین.

سردرگمگروهبهخودحرمتسطحترینپایینویافتههویتگروهبهخودحرمتسطحباالترین
هایگروهوتهیافهویتگروهبینکهشدمشخصشفهتعقیبیآزمونازاستفادهبا.داردنعلق

هگروبینهمچنین.داردوجوددارمعنیتفاوتخودحرمتمیزاندرسردرگموزدهبحران
.داردوجوددارمعنیتفاوتخودحرمتمیزاندرنیزسردرگمگروهوزدهبحران



ویتهگروهدرخودحرمتسطحباالترینکهاستنکتهاینموید11فرضیهبهمربوطهاییافته•
بحرانوهگرخودحرمتمیزاناما.استسردرگمگروهدرخودحرمتسطحترینپایینویافته
.استیافتههویتگروهازترپایینودرگمسرگروهازباالتررودنبالهوزده



درباضطراحالتسطحترینپایینوباالترینخصوصدر12فرضیهبهمربوطنتایجخصوصدر•
حالتاندارداستانحرافومیانگینطرفهیکواریانستحلیلازاستفادهباهویتیگروهچهار

.استشدهارائه7شمارهجدولدرهویتیگروهچهاراضطراب
اباضطرحالتسطحترینپایینوباالترینخصوصدر12فرضیهبهمربوطنتایجخصوصدر•

حالتتاندارداسانحرافومیانگینطرفهیکواریانستحلیلازاستفادهباهویتیگروهچهاردر
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خطایسطحدرکهاست12/77معائلعقیدتیهویتیساختچهارمقایسهازحاصلFمقدار•
ɑ<0/00001تاساضطرابحاتمیزاندرهویتیمختلفهایگروهبینتفاوتدهندهنشان.

تعلقیافتهیتهوگروهبهاضطرابسطحترینپایینوسردرگمگروهبهاضطرابسطحباالترین
باهاگروهمقایسهجهتشفهتعقیبیآزمونولیکنند،میتاییدرا12فرضیهنتایجاین.دارد

تفاوتنیزوگردیهویتیگروهسهبایافتههویتگروهاضطرابسطحتفاوتازحاکییکدیگر
.استسردرگمگروهبازدهبحرانگروه





نتیجه

معنیبهتوجهبااستشدهارائه2شمارهجدولدرکهمنهویتساختتحولبهمربوطهاییافته•
.استهممنکتهدواینبیانازحاکیمنهویتساختوتحولتحصیلهایسالرابطهبودندار
افتهیهویتدانشجویاندرصدوکاهشرودنبالهدانشجویاندرصدمنظمطوربهکهآناول

السچهارطولدرمنهویتگروهچهارمیانازدرصدبیشترینکهایندوم.یابدمیافزایش
سالدرصد58اول،سالدانشجویاندرصد65)داردتعلقزدهبحرانگروهبهدانشگاهدرتحصیل

اخصوصزدهبحراندانشجویاندرصدبودنباال(چهارمسالدرصد67سوم،سالدرصد77دوم،
بحرانوهگرراداشجیوانازتوجهیقابلدرصداولکهدارداشارهمعنااینبهتلویحاسومدرسال

.داردیثابتسیرزدگیبحراننیزتحصیلهایسالافزایشباثانیا.دهدمیتشکیلزده

باال بودن درصد دانشجویان بحران زده 
خصوصا درسال سوم



ر انتخاب شعل، البته نکات ذکر شده به جنبه عقیدتی هویت من که به موضع گیری فرد در براب•
.  فلسفه زندگی، امور سیاسی و مذهبی تعلق دارد مربوط می شود

مذهبیوملیهویتنفیکاهشنیزومذهبیوملیهویتافزایشبهمربوطهایفرضیهدرباره•
چهارمسالدانشجویاندرمذهبیهویتکاهشازحاکی3شمارهجدولدرشدهارائههاییافته

وملیهویتنفیکاهشوملیهویتافزایشمورددر.استدومواولسالدانشجویانبهنسبت
.نشدمشاهدهداریمعنیتغییرمذهبیهویتنفی



.کندنمییمحسوستغییرتحصیلهایسالطیدانشجویانملیهویتکهشدمشخصبنابراین•
عنوانبهاضطرابحاتوخودحرمترابطهبهکهحاضرپژوهش10تا7هایفرضیهدرباره•

منتهوینیزومذهیبهویتملی،هویتمانندفرهنگیهایجنبهباروانیسالمتهایشاخص
یافتگیهویتوخودحرمتبینیکسواز5و4جدولهاییافتهبهتوجهبا.شودمیمربوط

فردیبینمیسردرگخصوصاوزدگیبحرانوخودحرمتبیندیگرسویازومثبتهمبستگی
متغیربارامنهویتهایساخترابطهخوبیبهوداردوجود(r=-0/42)منفیهمبستگی

اننشخودحرمتمتغیربارامنهویتهایساختربطهخصوصدر.دهدمینشانخودحرمت
.دهدمی

رابطه ساخت های هویت من را با 
متغیر حرمت خود



10مارهشجدولهاییافتهبهتوانمیهویتیفرهنگیهیاجنبهوخودحرمترابطهخصوصدر•
هویتفینوملیهویتنفیباخودحرمتمنفیهمبستگیازحاکیهایافتهاین.کردتوجه

کاهشوعهجامفرهنگیهایارزشنفیبینکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین.استمذهبی
.داردوجودارتباطشخصخودحرمت

رابطهبه5و4هایجدولبهتوجهباتوانمینیزهاهویتانواعبااضطرابحالترابطهدرباره•
بحرانواضطرابحالتمثبترابطهوسویکازاضطرابحالتومنیافتگیهویتمنفی

نفیولیمهویتنفیواضطرابحالتبینالبته.کرداشارهدیگرسویازسردرگمیوزدگی
میکشورنگفرهطردبنابراین.هستیمدارمعنیومثبتهمبستگییکشاهدنیزمذهبیهویت
.باشدهمراهاضطرابافزایشباتواند

طرد فرهنگ 
کشور



ساختبیندراضطرابحالتوخودحرمتسطحترینپایینوباالترینبه12و11هایفرضیه•
دارمعنیتفاوتوجودو6شمارهجدولبهتوجهبا.شودمیمربوطمنهویتمختلفهای

باالتریندتیعقییافتههویتگروهشفهتعقیبیآزموننیزوهویتیهایساختدرراخودحرمت
بهوجهتبا.داردراخودحرمتسطحترنینپایینسردرگمگروهوداراستراخودحرمتسطح
ازیافتهتهویگروهکهکردگیرینتیجهگونهاینتوانمیروانیسالمتدرراخودحرمتنقش

هداشتبسطحترینپایینازسردرگمگروهوروانیبهداشتوسالمتسطحباالترین
.استبرخوردارروانی



ر و از گروه البته حرمت خود گروه بحران زده نیز به نحو معنی داری از گروه هویت یافته پایینت•
. سردرگم باالتر است

تحالسطحباالترینگربیاناستشدهارائه7شمراهجدولدرکه12فرضیهبهمربوطهاییافته•
اضطرابحالتکهشدمشخصشفهتعقیبیآزمونباکهاستسردرگمگروهدراضطراب

لحاظاز.تاسبیشتردارمعنیحددررودنبالهوزدهبحرانیافته،هویتگروهسهازگروهایندر
وخودحرمتسطحبودنباالبهتوجهباعقیدتییافتههویتگروهروانیبهداشتازبرخورداری

سطحینباالترجهتبهسردرگمگروهوداردراوضعیتبهتریناضطراب،سطحبودنپایین
.استگریبانبهدستوضعیتبدترینیاخودحرمتسطحترینپایینواضطراب



باراکشورگفرهنپذیرشفردی،یافتگیهویتارتباطحاضرتحقیقهاییافتهکلیطوربه•
یمقرارتاییدموردخوبیبهاضطرابحالتوخودحرمتمانندروانیبهداشتهایشاخص

.دهد








