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24- 32صفحات94تابستان، 76، شماره 25، سال پرستاري و مامایی جامع نگر

:Email، رشت، دانشکده پرستاري و مامایی مائده رحیمی: نویسنده مسئول* Rahimi_maede@yahoo.com

ارتباط سبک هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

،3عبدالحسین امامی سیگارودي،*2، مائده رحیمی محسنی1شاهرخ مقصودي: پژوهشگران
4احسان کاظم نژاد لیلی

پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران، مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده)مدیریت(گروه پرستاري) 1
، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران)کودکان(گروه پرستاري )2
گیالن، رشت، ایران، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی استادیار، )بهداشت جامعه(گروه پرستاري)3
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایراناستادیار،آمار حیاتی،)4

30/4/92:تاریخ دریافت مقاله 
2/6/92: تاریخ پذیرش مقاله

چکیده 
هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی . وسعه آموزشی یک کشور قرار داردتوجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه هاي ت:مقدمه

بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی     . است که یک شاخص واقعی براي اهداف آموزشی می باشد
روري و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه ها          و اجتماعی موثر بر آن، از جمله هویت، یکی از ارکان  ضمولفه هاي شناختی

.می باشد
.بودپژوهش تعیین ارتباط بین سبک هویت  و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن این هدف از :هدف

1391نشگاه علوم پزشکی گیالن در سال دانشجوي دا371حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که بر روي پژوهش :کارروش 
پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش مشخصات . نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی از نوع طبقه اي انتخاب شدند. انجام گردید

معدل کل دانشجویان استفاده به منظور بررسی وضعیت تحصیلی از میانگین.  تشکیل شده بوددموگرافیک و پرسش نامه استاندارد سبک هویت
) اسپیرمن و من ویتنی و کروسکال والیس( و آمار استنباطی ) میانگین و انحراف معیار(داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصیفی . گردید

.شدندتجزیه و تحلیل
درصد 5/3سبک هنجاري و داراي درصد2/27ی، واحد ها داري سبک هویت اطالعات%) 3/69(یافته هاي این تحقیق نشان داد اکثریت :نتایج

و بعد تعهد ) r=0/11وP>03/0(آزمون اسپیرمن نشان داد که بین سبک هویت هنجاري. اجتنابی بودند-واحد ها داراي سبک هویت سردرگم
)001/0<P 55/0وr=(و معدل کل  دانشجویان ارتباط آماري معنی دار می باشد.

بدین ترتیب به نظر می رسد  جهت دست یافتن به .بک هویت هنجاري و تعهد با وضعیت تحصیلی ارتباط آماري وجود داردبین س:نتیجه گیري
.باشدپیشرفت هاي تحصیلی توجه به سبک هاي هویت دانشجویانی که پیشرفت هاي یک کشور را رقم می زنند ضروري 

هویت، آموزش، دانشجو:کلید واژه ها

مقدمه
لی، گران بها ترین منبعی است که هر آموزش عا

. )1(جامعه اي براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد
ی از موضوعاتی است که همیشه موردکیفیت این نظام یک

ارزشیابی. )2(توجه بوده اما شدت و قوت آن متفاوت است
جهتدرآموزشیفعالیت هايمراحلاز اساسی ترین

. )3(استکیفیتارتقاي
به را می توان ) افت و پیشرفت(تحصیلیوضعیت

بررسی .در نظر گرفتعنوان رکن اصلی ارزشیابی دانشجو 
تحصیلی براي برنامه ریزان دانشگاه این امکان را وضعیت 

ند براي بهبود کارکرد دانشگاه هابتوانفراهم می کند تا

.)4(راهبرد هایی  پیش بینی کنند
یاشدهآموختهتواناییبهتحصیلیپیشرفت

و  )5(میشوداطالقآموزشگاهیموضوعاتدرفرداکتسابی
نی دانشجویایافته هاي برخی از مطالعات بیانگر آن است 

دچار افت تحصیلی می شوند بیش از دانشجویان دیگر که
در معرض خطر جرم ، سوء مصرف مواد، سوء استفاده هاي 

و جنسی و در نهایت اختالالت خانوادگی و روانی جسمی
مشکالتمهمترینازامراینایران،در.)6(قرار می گیرند

ریالمیلیارددههاسالهکه هراستآموزشینظامکنونی
به خود اختصاص داده در حالی که  راکشوربودجهاز
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و همکارانمائده رحیمی ...ارتباط سبک هویت و وضعیت تحصیلی

94تابستان، 76شماره، 25ري و مامایی جامع نگر، سال پرستا25

هزینه هاي کهجامعههايسرمایهونیروهاي بالقوه
براي تحصیل انها اختصاص یافته است در آموزشی زیادي 
.)7(دنبی ثمر می مانبعضی از موارد 
درصد دانشجویان دانشگاه هاي علوم 12حدود 

پزشکی در طی تحصیل خود حداقل براي یک ترم مشروط 
رئوفی و همکارن در مطالعه خود افت .)8(می شوند

دانشگاه تبریز را به ترتیب، در تحصیلی دانشجویان 
درصد، 5/12درصد، فیزیوتراپی 9/22داندانپزشکی 

7، پزشکی درصد8/9، داروسازي 6/10پرستاري و مامایی 
7/4درصد و پیراپزشکی 4/6درصد، بهداشت و تغذیه 

.)9(درصد گزارش کرده اند
موقعیت،دانشجویان برحسببدیهی است که 

متفاوتیاهدافشخصیتی،وفرديهايشایستگینیازها،
مثلهاییواسطهيبوسیلهکهدارندپیشرفت تحصیلیاز

تعیینرفتاريواجتماعیشناختی،يهاالگو
.)10-12(شودمی

شناختی اجتماعیفردي با ماهیتیکی از عوامل
عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی فرایند تکاملی هویت و 

هویت،بهمربوطنظریهتریند جدی. موثر بر آن می باشد
)Bersonsky(برزونسکیهویتسبکهاينظریه

شکل که افراد با هویتثابت شده استاین نکته . )13(تاس
تاکید اشخاصی هستند که بر توانائی هاي خود،گرفته
فعالیت و باالتر در زندگی،ات و جهت کسب درجنموده

به برخی تفاوت هاي نظریهایندر.)14(الش می کنندت
تصمیم فرآیندهايازاستفادهدرافرادهايتفاوتسبکی و 

.توجه می شودمشکالتگیري و حل مسئله در مواجهه با
به ،)Bersonsky(برزونسکیاجتماعی- یشناختدیدگاه

با هویت مرتبطموضوعاتواطالعاتپردازش
شامل هویت سبکسهدر این دیدگاه .)15(می پردازد

Diffuse-avoidant(بی اجتنا/سردرگمسبک هاي 

identity style(اتی اطالع)Information-oriented

identity style(يهنجارو)Normative identity

style(مطرح میشود)16(.
اجتنابی/سردرگمهویتپردازشسبکدارايافراد

فردي،مسائلبامواجههازکهکنندمیتالشهمواره

هویتبا سبکافراد.کننداجتنابتصمیماتوتعارضات
هویت،بهمربوطموضوعاتاطالعاتی در برخورد با

مینشاننیزذهنی زیاديتالشوکردهعملسنجیده
ارزشکردندرونیباهویت هنجاريسبکباافراد. دهند

خودازاستفادهو باورهاي دیگران و به دلیل عدمها
بههویتبهمربوطموضوعاتباهاي سنجیده،بیارزیا

دیگر درمورد )17و 18(دمواجه می شونخودکارصورت
می)Commitment(رابطه با تکامل هویت، بعد تعهد

جهتوهدفمندياحساسافرادبرايتعهدات. باشد
بازخورد،وآن رفتارمحدودهدرکههمراه داشتهبهگیري

تصمیمباتعهدقدرت.)19(گرددمیتنظیموارزیابی
رابطهمدارمقابله مسئلهوشدهحساب،سنجیدهگیري
گیري جهتتراشی،دلیلکاري،اهمالباولیمثبت
.)20(داردمنفیرویی رابطهکمودیگريبرمبتنی

شاغلین در عرصه مراقبت هاي بهداشتی و درمانی، 
همواره با مسائل و مشکالت پیچیده اي مواجهه می شوند 
که براي تصمیم گیري درست و به موقع و انتخاب بهترین 

یکی از نیاز دارند که خود توانائی حل مسئلهبهعمل، 
.)21-23(می باشدنتایج سبک هاي هویتی 

خدمت بهبامشاغل مرتبط ویژهاهمیتبهتوجهبا
انتخابالزم است در پرستاري،پزشکی و از جمله انسانها
دانشجو هرییتشخصخصوصیاتبه هااین رشتهمناسب

ودوران تحصیل را همراه با موفقیت بگذرانند تاتوجه شود 
خود را به شغلیوظایفنیز بتوانند التحصیلیفارغازپس

با توجه به اینکه نوع سبک هویت  . حسن انجام دهندنحو ا
افراد می تواند شیوه برخورد را آنها با مسایل و مشکالت 

، پژوهشگران بر آن شدند تا تحصیلی و شغلی متمایز سازد
ارتباط سبک هویت و پیشرفت تحصیلی در تعیینبه 

. دانشجویان پرستاري بپردازند
کارروش

یفی از نوع همبستگی توصمطالعه پژوهش، یک این 
پزشکی، هاي دانشکدهدر این پژوهش،. می باشد

شهید بهشتی، بهداشت و پرستاري و مامائی دندانپزشکی، 
که محل پرستاري و مامائی و پیراپزشکی لنگروددانشکده 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالنتحصیل
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و همکارانمائده رحیمی...ارتباط سبک هویت و وضعیت تحصیلی

9426تابستان، 76شماره، 25پرستاري و مامایی جامع نگر، سال 

. به عنوان محیط پژوهش در نظر گرفته شدندد، نمی باش
انجام طبقه اي به روش تصادفی از نوع  نه گیرينمو

گردید و مقطع تحصیلی به عنوان طبقه در نظر گرفته شد 
و پس از تعیین طبقه با استفاده از شیوه تصادفی 

بدین . سیستماتیک نسبت به انتخاب نمونه ها اقدام شد
که کل دانشجویان شاغل به تحصیلو اسامیتعدادمنظور

دند؛ از آموزش بونفر 2676داده ها وريدر مرحله جمع آ
و سپس با مراجعه به هر گردید دریافت کل دانشگاه 

به تفکیک دانشجویانمعدل دانشکده، اطالعات مربوط به 
با توجه به اینکه .شدو سال ورودي کسب در هر مقطع

دانشگاهی    دانشجویان ترم اول داراي معدل تحصیلی 
ویان ترم دوم نیز تنها نمی باشند و از سوي دیگر دانشج

لذا دانشجویان سال دوم به هستند؛داراي معدل ترم اول 
.شدندبعد در پژوهش شرکت داده 

و همکارانمشابه کاکاوندبا استناد به پژوهش
رابطه سبک هاي دلبستگی و هویت با "تحت عنوان

سالمت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش 
استناد به میزان همبستگی و با"دانشگاهی شهر قزوین

در ضریب پیرسون محاسبه شده گزارش شده بر اساس  
هد و پیشرفت تحصیلیعبعد تمتغیرهاي بین این مطالعه 

)34/0r=(سبک هنجاري و پیشرفت تحصیلی)183/0r= (
) =r-13/0(با وضعیت تحصیلیو سبک سردرگم اجتنابی

371نه و با استفاده از متغیرهاي دموگرافیک، حجم نمو
.)24(نفر تعیین گردید

بخش هاي اول و دوم  پرسشنامه حاوي اطالعات 
فردي و اجتماعی شامل جنس، سن، مقطع تحصیلی، محل 

و سکونت، عالقه به رشته و تحصیالت پدر و مادر
ISI-6G)(Identity Style( سوالی 40پرسشنامه 

Questionnaire- 6Grades ( سبک هویت برزونسکی
)Bersonsky( پاسخگویی به سواالت بر اساس مقیاس بود

امتیاز حاصل و بوده ) کامال مخالف تا کامال موافق(لیکرت
این .به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش می شود

روش به محقق اجازه می دهد که پیش بینی کند کدام 
. گروه ها نمرات خام باالتري در هر سبک هویت دارند

و همکاراناقاجانی توسط پرسش نامه سبک هویت 

در دانشجویان دانشگاه هاي دولتی شهر تهران مورد 
شامل وضعیت سومبخش .)25(روانسنجی قرار گرفته است

میانگین معدل که با استفاده از بود تحصیلی دانشجویان
کل ترم هاي تحصیلی دانشجویان پس از مکاتبات الزم از 

.امور کل آموزش دانشگاه اخذ گردید
هاجمع آوري داده ها اطالعات پرسشنامهپس از

با استفاده از و18نسخه spssنرم افزار تحت
شاخص هاي آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف 

مورد تجزیه و تحلیل قرار زمون آماري  اسپیرمنآمعیار و 
.گرفت

کسب اجازه پژوهشگر پس از طی مراحل قانونی و
در ،س از اخذ معرفی نامهو پدانشگاه اخالقیاز کمیته 

به منظور جمع آوري داده ها 1391ماهه اول پاییز 3طی 
از واحدهاي مورد . به دانشکده هاي مورد نظر مراجعه نمود

.پژوهش رضایت کتبی اخذ گردید
نتایج

درصد 5/51نتایج این پژوهش بیانگر آن است که 
درصد8/90از واحدهاي مورد پژوهش زن، ) نفر191(
دانشجویان ) نفر223(درصد 1/60مجرد، ) نفر337(

بیشترین . خوابگاهی بودند) نفر210(درصد 5/55بومی و 
.  نمونه ها در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند

به رشته خود عالقه مند و ) نفر332(درصد5/89
میزان تحصیالت پدر و مادر به ترتیب %) 1/60(بیشترین 

میانگین و انحراف معیار .دیپلم بوددر مقطع دیپلم و فوق 
.سال بود61/22±99/2سن دانشجویان  نیز
واحد ها داري )نفر257(درصد 3/69در نهایت 

سبک )نفر101(درصد2/27سبک هویت اطالعاتی، 
درصد واحد ها داراي سبک هویت 5/3هنجاري و 

میانگین و نتایج حاصله از تحقیق . اجتنابی بودند- سردرگم
در سبک هاي هویت در دانشجویان نمره ف معیار انحرا
سبک هویت اطالعاتی و سبک هنجاري و سبک مورد

را نشان معدل کلوبعد تعهد اجتنابی- هویت سردرگم
.)2جدول شماره (داده است
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94تابستان، 76شماره، 25ري و مامایی جامع نگر، سال پرستا27

نتایج بدست آمده با استفاده از ضریب هم بستگی 
اسپیرمن نشان داد که بین سبک هویت هنجاري

)03/0<P(و)11/0=r(و بعد تعهد)001/0<p(و
)5/0=r( برقرار معدل کل دانشجویان ارتباط آماريبا

).3جدول شماره (می باشد
-نتایج نشان می دهد که بین سبک هویت سردرگم

اجتنابی و جنس مرد ارتباط آماري معنی داري وجود 
بیشتر از سبک از سویی افراد بومی .)P>03/0(داشت

بین سبک ). P>04/0(هویت هنجاري پیروي می کردند
اجتنابی و بعد تعهد با سن - هویت اطالعاتی و سردرگم

ارتباط آماري نزدیک به سطح معنی داري بر قرار بود 
).P>06/0و P>08/0و P>08/0به ترتیب(
و نتیجه گیريحثب

تاثیر آن بر امروزه نقش عوامل روان شناختی و 
جنبه هاي مختلف زندگی انسان ها یکی از مباحث اصلی 
علوم مربوط به انسان را تشکیل می دهد و پی بردن به 
اینکه چه عواملی در موفقیت افراد و دستیابی آنها به 
اهدافشان دخیل هستند، مورد توجه بسیار قرار گرفته 

از این عوامل می توان به سبک هاي هویتی اشاره . است
.نمود

اکثر نمونه ها در این پژوهش داراي سبک هویت 
و همکاران دریافتند که در )Adam(آدام . اطالعاتی بودند

درصد نمونه ها  داراي 41بین دانشجویان کاناداي شمالی، 
درصد 26درصد هنجاري و 32سبک هویت اطالعاتی، 

باید . )26(اجتنابی بوده اند- داراي سبک هویت سردرگم
که در طی گذر زمان رابطه بین بلوغ ذهنی و توجه داشت

وضعیت هویت آشکار می گردد اما جزئیات آنچه که اتفاق 
.)22(می افتند  ناشناخته است

اجتنابی از - نوجوانان داراي سبک هویت سردرگم
درگیري با مباحث مربوط به هویت طفره می روند یا اینکه 

در واقع . آن را به تعویق انداخته و از آن اجتناب می کنند
. آنها براي مقابله با مسائل و تعارضات شخصی بی انگیزه اند

اي زندگی خود برنامه اي ندارند؛ برنامه ریزي شغلی آنها بر
و تحصیلی محدودي داشته  و  از توان استقالل پایینی  

.)23(یرخوردارند

از آنجایی که نمونه هاي  پژوهش حاضر را 
دانشجویان تشکیل می دهند که سال هاي  نوجوانی را 
پشت سر گذاشته و در سنین جوانی به سر می برند، 
مشاهده میانگین نمره سبک هویت اطالعاتی باال قابل 

.انتظار است
در مورد هدف اصلی پژوهش، یعنی رابطه بین 

صیلی دانشجویان، ارتباط سبک سبک هویت و وضعیت تح
طالعه م. هنجاري و تعهد با وضعیت تحصیلی  معنی دار بود

مقایسه بین سبک هویت و عملکرد )Ramdin(نرامدی
بین نشان داد تحصیلی در دانشجویان سال اول روانشناسی 

سبک هویت هنجاري و عملکرد تحصیلی ارتباط ضعیف و 
ارتباط نیز )  Leader(رمطالعه لیددر . )27(ردمنفی وجود دا

منفی بین سبک هویت اطالعاتی و پیشرفت تحصیلی 
این  مطالعه به یافته هاي  متناقض برزونسکی .بدست آمد

)Bersonsky( اشاره می کند ، زیرا در یک مطالعه بین
با پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی سبک هویت هنجاري 

دار مشاهده کرده و در جایی دیگر این ارتباط مشاهده 
. )28(نشده بود

حاکی در گروه دانشجویان نتایج پژوهش کشاورزي 
مربوط به سبک نمره از این است که باالترین میانگین 

هویت هنجاري و سپس سبک اطالعاتی است و پائین ترین 
در این . در میزان تعهد دیده می شودنمره میانگین 

پژوهش ارتباط معنی دار ضعیف و مستقیم بین سبک 
نتایج .)29(تحصیلی وجود داردهویت اطالعاتی و پیشرفت 

پژوهش عبدي زرین و همکاران نیز  نشان  نیز داد که بین 
سبک هویت اطالعاتی و موفقیت تحصیلی و بهداشت روان 

.)15(ارتباط آماري مثبت وجود دارد
همین طور که مشاهده می گردد نتایج مختلف و 

به نظر . و مقاالت وجود داردمتضادي بین پژوهش حاضر 
پژوهشگر شاید بتوان این مسئله را اینگونه توجیح کرد که 
در فرایند رشد هویت باید سهم عوامل فردي و سهم 
بازتابی فرد از محیط بزرگتري که دانشجو در آن رشد 
یافته و هم اکنون علیرغم حضور در یک محیط اموزشی 

به محیط هم چنان تحت تاثیر ان قرار دارد نسبت 
دانشگاهی در نظر گرفته شود به نظر پژوهشگر این نکته 
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که نمونه هاي پژوهش در چه گروه سنی، قرار دارند، در 
چه رشته اي  تحصیل می کنند و در چه محیط فرهنگی 
رشد یافته اند، می تواند بر شکل گیري هویت تاثیر گذار 

. باشد
در این پژوهش، پژوهشگر بعد از تجزیه و تحلیل 

و اجتنابی-سبک هویت سردرگمبین دریافت که هاداده 
به . جنسیت مرد ارتباط آماري معنی داري وجود دارد

-عبارت دیگر دانشجویان مرد بیشتر از سبک سردرگم
.اجتنابی پیروي می نمایند

میانگین نمرهدر مطالعه آقاجانی و همکاران
اجتنابی - پسرها در استفاده از سبک هویت سردرگم

.)24(سبت به دختر ها به طور معنی داري باالتر بودن
هرچند دختران و پسران  شکل گیري هویت را در دوران 
نوجوانی شروع می کنند؛ ولی تفاوت هاي مختلف فرهنگی 
بر شکل گیري این هویت در دختران و پسران به صورت 

حداقل براي بعضی از زنان . متفاوتی شکل می گیرد
یت در طول بزرگسالی ادامه می یابد تغییرات مربوط به هو

رفتن فرزندان از (و این تغییرات احتماال در دوران انتقال 
).30(افزایش می یابد) خانه و طالق

برخالف نتایج محققین حاضر، نتایج مطالعه 
پایگاه بینرابطهکهدهدمینشانمظفري و همکاران

به . نیستمعنادارآماريلحاظازجنسوهویتهاي
هویت هايپایگاهاحرازدرپراکندگیمیزاندیگرارتیعب
.)31(استهمسانتقریباجنسدودر

از آنجایی که پسران در این به نظر پژوهشگر 
اجتنابی استفاده - پژوهش بیشتر از سبک سردرگم

پیشنهاد می گردد که براي آنها آموزش هایی در ؛می کنند
اري روابط موثر، زمینه مهارت هاي زندگی همچون برقر

مهارت روابط بین فردي، مقابله با استرس و تصمیم گیري 
در سطح مراکز مشاوره و راهنمایی .گذاشته شود

دبیرستانها باید فعال تر و پویا تر باشند و در این بین سهم 
نوجوان و جوان امروز.دانشگاه ها را نیز نباید فراموش کرد

هر جامعه مسئوالن فرداي) به خصوص دانشجویان(
بحران هویت بهحل دستیابی به هویت موفق و . هستند

شخصیتشیوه اي موفقیت آمیز و مثبت به استوار شدن

.و رشد فرد کمک می کند
میانگین می دهد که نتایج پژوهش حاضر نشان

سبک هویت هنجاري در دانشجویان بومی نسبت به نمره 
به عبارت . اردقرار ددانشجویان غیر بومی در سطح باالتري 

دیگر دانشجویان بومی بیشتر از سبک هویت هنجاري 
. پیروي دارند

نمره میانگین نادر مطالعه آقاجانی و همکار
دانشجویان شهرستانی در استفاده از سبک اطالعاتی و 

نتایج بدست آمده در این تحقیق با . هنجاري باالتر بود
تر از جوامع ساده که)Erickson(اعتقاد اریکسون 

لحاظ تنوع نقش براي نوجوانان شرایط آسان تري را براي 
.، هماهنگ استندگرفتن نقش هاي آینده فراهم می ساز

تفاوت معنی داري در استفاده از سبک در تحقیق اقاجانی 
هویت اطالعاتی و هنجاري بین دانشجویان بومی و غیر 

ز دانشجویان بومی  در استفاده اتعدادو شت بومی وجود دا
سبک هویت اطالعاتی و هنجاري از دانشجویان غیر بومی 

).29(بیشتر بود
از آنجایی که تفاوت فرهنگی بین دانشجویان بومی 
و غیر بومی وجود دارد، احتمال دارد دانشجویان بومی، 
خود را نسبت به دانشجویان غیر بومی از لحاظ فرهنگی و 

در سطحی ) به صورت خیالی یا واقعی(ارد سایر مو
تر ارزیابی نمایند و براي رفع این خالء تالش پایین

به . تا این کمبود را  جبران کنندببندند بیشتري بکار 
به جستجوي فعال اطالعات احتماال همین دلیل

قبل از هر تصمیم گیري تا حد امکان سعی در ،می پردازند
ی مشکلبر اثر اشتباهدا اجمع آوري اطالعات دارند تا مب

این دانشجویان در مواردي که .براي آنها پیش آید
خود تکیه کنند به نوعی با اجتماعطالعاتنمی توانند به ا

به انتظارات و دستورات گروه هايهم نوایی می کنند و
توجه ،دند آنها می باشیتامرجع که معموال دوستان و اس

رفتن نمرهست علتی براي باالاممکن نکته این .می کنند
.سبک هنجاري باشد

بعد از تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش 
بین سبک هویت اطالعاتی، مشخص شد

اجتنابی و بعد تعهد با سن ارتباط آماري بسیار - سردرگم
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که به )Philips(مطالعه فیلیپس. ضعیفی وجود دارد
بررسی سبک هاي هویت در دو گروه سنی دبیرستان و 

پرداخته بود، ISI-6Gهی  با استفاده از ابزار پیش دانشگا
نشان داد افراد در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی 

درصد و سبک هنجاري 4/30داراي سبک هویت اطالعاتی 
درصد بودند 2/43اجتنابی -درصد و سبک سردرگم4/26

درصد سبک اطالعاتی، 4/38اما افراد در مقطع دانشگاه 
درصد سبک هویت 28و درصد سبک هنجاري 3/33

.)22(اجتنابی داشتند- سردرگم
تکاملی هویت از اینطور به نظر می رسد که مسیر

اجتنابی آغاز شده و در طی گذر از - سبک سردرگم
. نوجوانی و رسیدن به بزرگسالی تغییرات اساسی می یابد

تغییرات ساختمانی در الیه هاي مغز، در سال هاي 
به نظر . نوجوانی به تغییرات عملکردي فرد منجر می شود

. ندپژوهشگر افراد بالغ متفکران بهتري از کودکان  می باش
تغییرات مغز . در نوجوانی و جوانی مغز تغییر می کند

سبک هویت نیز . منجر به تغییر در شناخت می گردد
این دلیلی است بر انکه . وابسته به تغییرات شناختی است

تغییرات در مغز و شناخت باید به تغییر در هویت منجر 
.)23(شود

آنچه می تواند یک فرد، خانواده و در نهایت یک
کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد، بهره مندي از افرادي 
است که نه تنها داراي سالمت روانی مناسب هستند، بلکه 
در سیستم آموزشی مدرسه و  همچنین دانشگاه تحصیالت 

دستیابی به . خود را با موفقیت پشت سر گذاشته با شند
سبک هویت مناسب می تواند  رخداد این فرایند را تسهیل 

یکی از محدودیت هاي پژوهش حاضر وضعیت روحی .ایدنم
و عاطفی شرکت کنندگان  در پژوهش می باشد که طبعا 

.می تواند  بر کیفیت داده ها تاثیر گذار بوده باشد
تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه 
. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن می باشد

سیله از معاونت پژوهشی دانشگاه، مرکز تحقیقات بدین و
لیه دانشجویان دانشگاه کعوامل اجتماعی موثر بر سالمت و 

ما را درعلوم پزشکی گیالن و تمام  افرادي که به نحوي

انجام این پژوهش یاري رساندند، نهایت قدردانی را 
.می نماییم
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تعیین میانگین نمره سبک هویت واحدهاي مورد پژوهش: )1(جدول شماره 

انحراف معیاردرصد میانگین

فراوانی

متغیرها

57/10 57/70 سبک هویت اطالعاتی

09/12 79/62 سبک هویت هنجاري

39/35 91/61 اجتنابی/ سبک هویت سردرگم

27/1 17/63 بعد تعهد

3/1 84/15 معدل کل

بین معدل کل با سبک  هاي هویت واحد هاي مورد پژوهش براساس آزمون اسپیرمنهمبستگی: )2(شماره جدول 

متغیر
معدل کل

سطح معنی داريضریب هم بستگی
08/01/0سبک اطالعاتی
11/003/0سبک هنجاري

93/0-71/0اجتنابی-سبک سردرگم
55/0001/0بعد تعهد
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Abstract
Introduction: The educational status is the more important purpose of the head of educational
development programs in every country. the purpose of the educational institutions, is based on
increasing academic success Therefore review and evaluation of students' achievement during study
,  investigation of cognitive factors and social influence  including identity are indispensable
elements for improving the quality of education in universities.
Objective:, in this study we examined the association between educational status and identity style.
Methods: This cross-sectional study is a descriptive - analytical study which was conducted on 371
students of Guilan University of Medical Sciences. The samples were selected using a stratified
systematic. The questionnaire was consist of demographic characteristics and standard
questionnaire-style identit, respectively. In order to evaluate the educational status, final mark of
students were applied. Data were analyzed using parametric statistical tests (mean ± SD) and bread-
parametric (Spearman and Mann-whitney and kruskal-wallis).
Result: Spearman's test showed that the normative identity style (P<0/03) and commitment
(P<0/001) is correlated with the average total students.
Conclusion: there was correlation between normative identity style and commitment statistically. .

Consequently it seems that for educational progress achievement in each country, the
identity and psychosocial status of students is essential.
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