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Abstract: Aim this study is exploring the 
interrelations between identity status and locus of 
control with gender, grade and field among high 
school students. Method of This Study was Causal-
Comparative and in which 179 male and 167 female 
students at high school participated in the study and 
reported to Internal and External Scale (IES) 
questionnaire and Extended Objective Measure of 
Ego Identity Status (EOM-EIS-2) inventory.  
Findings revealed no significant difference between 
boys and girls in their identity status. The findings 
showed senior students were more successful in 
accessing achieving identity status than junior 
students.  Results also showed a meaningful 
relationship between locus of control and gender and 
A subject of Andy or field. Cording to the findings, 
female students and students studding humanities 
showed more external locus of control than others.  
On the other hand, male students and students 
majoring in mathematics showed more internal locos 
of control.  In addition, the results revealed a 
significant relationship between identity status and 
locus of control: those with achieved identity status 
had more internal locus of control than others. 
Discussion: on it can be concluded that identity 
achievement may be a developmental Instead. Locus 
of control consumedly affects from external 
experiences such as field of study. 
   
Key words: field, grade, gender, high school 
students, identity, locus of control  

    كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي: نظير مظفري
        دانشگاه شهيد بهشتي: ليل فتح آباديدكتر ج

  دانشگاه شهيد بهشتي: دكتر فاطمه باقريان
هاي هويت و مسند  اين پژوهش تعيين رابطه پايگاههدف: چكيده

دانش آموزان مقطع  مهارگذاري با جنس، پايه و رشته تحصيلي
 آزمودني 179 . مقايسه اي است- عليپژوهش روش. متوسطه است

 به( "مقياس مسند مهارگذاري راتر"مودني دختر به  آز167پسر و 
به (  آدامز و بنيون "آزمون عيني هويت من"و  )١٩٩۶،نقل از دشتي

براي تحليل داده ها از . پاسخ دادند )1989، نقل از رحيمي نژاد
 و مجذور كاي t شفه، آزمون تحليل واريانس يكراهه، آزمون تعقيبي

 ه از نظر دستيابي پايگاه هاي نشان داد كيافته ها. استفاده شد
به عالوه، . هويت تفاوت بين دانش آموزان دختر و پسر معنادار نيست

ميزان اكتساب پايگاه هويت موفق در دانش آموزان سال سوم در 
مسند مهارگذاري با . مقايسه با پايه هاي اول و دوم بيشتر است

وزان جنس و رشته تحصيلي رابطه دارد، به اين صورت كه دانش آم
دختر و دانش آموزان رشته علوم انساني بيشتر داراي مسند 
مهارگذاري بيروني و دانش آموزان پسر و دانش آموزان رشته رياضي 

در ضمن مشخص شد . بيشتر داراي مسند مهارگذاري دروني بودند
كه پايگاه هاي هويت و مسند مهارگذاري نيز با يكديگر رابطه دارند، 

اي هويت موفق، واجد مسند مهارگذاري يعني آزمودني هاي دار
.  اكتساب هويت يك فرايند تحولي است:نتيجه گيري. دروني بودند

بدين معني كه با افزايش سن و تجاب فردي، ميزان دستيابي به 
در عوض مسند مهارگذاري افراد . پايگاه هويت موفق افزايش مي يابد

ل در يك رشته مانند تحصي(بيشتر متاثر از شرايط و تجارب بيروني 
      .    است) خاص

  
پايگاه هاي هويت،  پايه تحصيلي، جنس، دانش : كليد واژه ها

   مسند مهارگذاري،، رشته  تحصيلي دبيرستانيآموزان
 17/6/1388 :پذيرش مقاله؛ 26/4/1388 :دريافت نسخه نهايي؛ 25/7/1387: دريافت مقاله
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  مقدمه 
روان شناختي و جامعه ، زيست شناختيي ني فرايندكه نوجواصاحبنظران اعتقاد دارند  اغلب

يكي از ابعاد مهم تحول در اين دوره تالش نوجوان براي كسب ). 2000، 1يودر( استشناختي 
 را فرد هويت به عنوان نقطه تعادل بين خود و ديگر افرادي كه .هويت در ابعاد مختلف است
 سه "خود" و "آگاهي"، "هويت"). 2008، 2بيرس و گوسينس(شود احاطه كرده اند تعريف مي

با توجه به ). 1383محسني،  (هستنداي با هدف تبيين رفتار انساني  در هر نظريه اصليمحور
اهميت دوره نوجواني در شكل گيري هويت مي توان مراحل متمايز پيش نوجواني، در خود فرو 

مك نامارا، كاروال، مدسنك، واكرا، -پديال( رفتن و از خود برون آمدن را مورد مطالعه قرار داد
  ).1382منصور، ؛ 2008، 3نلسونا

 هاآنمهم ترين   . از ديدگاه روان شناسي، نظريات متفاوتي درباره شكل گيري هويت وجود دارد              
 با توجه به تغييرات زيستي، مبناي الگوهاي رفتاري نوجواني را دوره            است كه  5 و گزل  4نظريه هال 

دو الگوي اساسي را براي شكل گيـري هويـت مطـرح    ان  تحليل گرروان. شورش قلمداد مي كنند   
ر  د  جنسي مطرح كـرد    -فرويد، الگوي انگيزشي تكوين هويت را بر اساس نظريه رواني         . ساخته اند 

-، الگوي سازماني و نهادينگي شكل گيري هويت را بر اسـاس نظريـه روانـي                6كه اريكسون  حالي
، بـا اسـتناد بـه شـواهد پژوهـشي،           8 بنـدورا  7اجتماعينظريه يادگيري   . اجتماعي رشد بيان داشت   

گيري هويت را در قالب تاثير گذاري همـساالن، سرمـشق دهـي و تجربـه جانـشيني مـورد                    شكل
رشـد هويـت را تـابع تكامـل          از صـاحبنظران ديـدگاه شـناختي         9پياژه و كلبرگ  . دادبررسي قرار   

، معناجويي و هدفمندي زندگي بـه       د و شناخت را به منزله  عنصر تحولي اخالق         نشناختي مي دان  
 فرهنگي نيز رشـد و تحـول هويـت را بـر اسـاس               -يباالخره، نظريه هاي زمينه ا    . دنشمار مي آور  

  ).1387برجعلي، (عوامل فرهنگي و خرده فرهنگي در جامعه مورد بررسي قرار مي دهند 
 در ابعاد سياست، بحران را جستجوگري و كنكاش فرد براي يافتن جايگاه خود 10جيمز مارشيا    

موقعيت شغلي، روابط بين فردي و مذهب مي داند و تعهد را اعتماد و اطمينان به تصميم هاي 

                                                 
1. Yoder  

  Beyers & Goossens.2  
3. Padilla-Walkera, McNamara, Carrolla, Madsenc & Nelsona  
4. Hall 
5. Gesell 
6. Erickson 
7. Social learning 
8. Bandura 
9. Kohlberg   
10. Marcia 
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اسميتس، سونينس، لويكس، دوريز، (كند  گرفته شده نسبت به ابعاد ذكر شده تعريف مي
 او .را گسترش داد  و آنكردآزمون را  نظريه اريكسون مارشيا).  2008، 1برزونسكي و گوسينس

، 4وليوراس و بوسما(مشخص نمود  3 را با توجه به دو فرايند بحران و تعهد2چهار پايگاه هويت
  : اين پايگاه ها را به صورت زير تعريف مي كند)2004 ( 5كروگر .)2005

 ولي دوره بحران و كاوشگري دارند ييباال  افراد واقع در اين پايگاه، تعهد:6 پايگاه هويت زودرس-
آنان هويتي از پيش تعيين شده را كه افراد صاحب نفوذ برايشان تعيين . ي كنندرا تجربه نم

  .اند پذيرفته اند و بيشتر توسط ديگران جهت داده مي شوند تا توسط خودشانكرده
آن ها . اند فاقد تعهد و در حال تجربه بحرانافراد واقع در اين پايگاه، : 7 پايگاه هويت معلق-

، اندكنند ولي هنوز به هويتي مشخص دست نيافتهجستجوگري را تجربه ميهايي از بحران و دوره
   . موارد مختلف را براي رسيدن به يك تصميم نهايي مورد بررسي قرار مي دهندنهفعاالو 
گيري روشني در  ها جهت آن. ندفاقد تعهد و فاقد بحراناين افراد : 8 پايگاه هويت سردرگم-

  ها و باورهاي معيني رسيده اند و نه كوششي براي دستيابي به آنزندگي خود ندارند، نه به ارزش
  .ها به عمل مي آورند

به يك تعهد استوار نسبت به مسائل مختلف  افراد واقع در اين پايگاه: 9 پايگاه هويت موفق-
   .زندگي دست يافته اند و بحران و جستجوگري را با موفقيت پشت سر نهاده اند

وقتي نوجوان به هويتي . تجربه احساس راحت و سالمت باز مي گرددكسب هويت موفق به     
قابل اعتماد دست يابد جهت حركت خود را مي شناسد و كمتر دچار اضطراب مي شود و 

 اضطراب، نگراني و دچار پراكندگي نقش وبرعكس، در حالت عدم دسترسي به هويتي موفق 
نوجوانان داراي هويت  ).2000 ،10رامرك(حساسيت مفرط نسبت به انتقادهاي ديگران مي شود 

موفق به طور كلي از لحاظ رواني، سازگاري سالم و خوبي دارند و با مسائل به نحو مناسب و 
. ها كارآمدي شخصي بااليي دارند و اضطرابشان پايين است شايسته اي كنار مي آيند، آن

خود، تحول تفكر  نشان مي دهد تحول هويت در دوره نوجواني با سطوح تحول پژوهش ها

                                                 
1. Smits, Soenens, Luyckx, Duriez, Berzonesky & Goossens  
2. Identity Status 
3. Commitment 
4. Vleioras & Bosma 
5. Kroger  
6. Foreclosure 
7. Moratorium 
8. Diffusion 
9. Achievement 
10. Cramer  
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انتزاعي، تحول سطوح تكامل يافته قضاوت اخالقي و منبع كنترل دروني ارتباط مستقيم و مثبت 
، 1سني و گوسبيرس ( استبين پايگاه هاي هويت از نظر سالمت رواني معنادارتفاوت دارد و 
متعددي هاي هاي هويت، پژوهش  جنس و اكتساب پايگاه در باره رابطه)2007، 2واكفيلد؛ 2008

ثير جنس در احراز پايگاه هويت اشاره شده است أها به ت صورت گرفته كه در برخي از آن
؛ 1384احمديان،  (شده استو در برخي ديگر نيز بين آن دو رابطه اي گزارش ن) 2003لوئيس، (

  ).1385؛ قرباني، محمدي آريا و كوچكي عاشور، 1383؛ شكرايي و اسكندري، 1384حاجي، 
هايي كه در طول سي ضمن بررسي نتايج پژوهش) 2000ر گونقل از كر (و واترمن  آرچر     

 صورت پذيرفته است، بيان مي دارند كه فرايند تحول هويت در هر دو 1995 تا 1966سال از 
به اين نتايج رسيده اند كه در بعد سياست، ) 2008(كونتوري و هاري . جنس همسان است

ودرس و دختران در پايگاه هويت سردرگم؛ در بعد موقعيت شغلي پسران بيشتر در پايگاه هويت ز
 و پسران بيشتر در پايگاه هويت سردرگم هستند و در بعد ختران بيشتر در پايگاه هويت معلقد

 و پسران در پايگاه هويت ان بيشتر داراي پايگاه هويت معلقمذهب و ايدئولوژي نيز دختر
پژوهش خود اعالم مي دارد كه در بعد موقعيت شغلي، در ) 2001(گوسينس . قرار دارندسردرگم 

، رند و در پايگاه هويت معلقدختران نسبت به پسران بيشتر در پايگاه هويت موفق قرار دا
همچنين در بعد سياست پسران بيشتر داراي هويت موفق بوده و دختران بيشتر داراي هويت 

 آزمودني هاي دختر نمره هاي باالتري نيز بيان مي دارد كه) 2008(برزونسكي . سردرگم هستند
  . از آزمودني هاي پسر در هويت يابي به دست مي آورند

و رشته هاي تحصيلي در كسب هويت پژوهش هايي         ) پايه تحصيلي (ثير سن   أهمچنين درباره ت     
اظهار داشـته انـد     ) 2008(كونتوري و هاري    . استه  به دست آمد  صورت گرفته كه نتايج متفاوتي      

 و موفق بيشتر و از فراوانـي        ي افراد به پايگاه هاي هويت معلق      االتر رفتن سن ميزان دستياب    كه با ب  
) 1386(شيخ حسن  و ) 1999(استيبرگ . پايگاه هاي هويت زود رس و سردرگم كاسته مي شود        

. اسـت و مـستقيم    هـاي هويـت معنـادار        سن و پايگـاه   بين  رابطه   با پژوهش خود نشان دادند كه     
هويت سردرگم در دانش آموزان مسن تر و فرزنـدان اول و              كه نيز نشان داد  ) 1385(حسين نژاد   

هم به ايـن نتيجـه      ) 1383(شكرايي و اسكندري    .  فيزيك كمتر است   -دانش آموزان رشته رياضي   
حاجي . كه متغيرهاي رشته تحصيلي و محل تحصيل با انواع هويت رابطه معناداري ندارد            رسيدند  

هاي مختلف تحـصيلي در دوره متوسـطه        بين رشته تفاوت  كه  ان داد   نشدر پژوهش خود    ) 1384(
فيزيـك در مقايـسه بـا ديگـر          -، طوري كه رشته رياضي    استاز لحاظ دستيابي به هويت معنادار       

  .رشته ها در وضعيت باالتري از لحاظ اكتساب هويت قرار دارد
                                                 

1. Beyersa & Goossens  
2. Wakefield 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 اطمه باقرياننظير مظفري، دكتر جليل فتح آبادي و دكتر ف

70 1388 تابستان /)10 (2شماره / 3سال/ فصلنامه روان شناسي كاربردي

 به اعتقاد نسبتاً پايدار كه است، 1مهارگذاريمسند  متغير ديگر مورد بررسي در اين پژوهش      
افراد به نقش خود در تحت تاثير داشتن حوادث زندگي خويش و احساس تسلط بر محيط اطراف 

بر مبناي نظريه و  1966 در 2مفهوم كشف مهم راتراين ). 2009دونگ موكو، (اشاره دارد 
ژگي درون هاي مختلف را بر اساس ويافراد موقعيت، كه براساس آن يادگيري اجتماعي است

چنانچه فرد پاداش را به تالش و رفتار خود نسبت .  طبقه بندي مي كنند4 و برون شدگي3شدگي
را نتيجه شانس، تصادف، سرنوشت و حاصل نيروهاي غير قابل پيش بيني تصور كند،  ندهد و آن

هاي ي مهار بيروني است و برعكس اگر فرد معتقد باشد كه بين پاداش و پيامد رفتار و ويژگداراي
). 1385خداپناهي، (گردد نسبتاً ثابت شخصيتي رابطه وجود دارد اين تفسير به مهار دروني بر مي

بعدها، لونسون در . البته افراد ممكن است در حد مياني مسند مهارگذاري دروني و بيروني باشند
 مسند اي براي سنجش مسند مهارگذاري تدوين نمود كه شامل ابعاد مقياس سه گانه1974سال 

  ).2009دونگ موكو، (مهارگذاري دروني، اعتقاد به قدرت ديگران و شانس بود 
به معنـادار بـودن جـنس در مـسند           )2000(كرامر  درباره رابطه جنس با مسند مهارگذاري،             

پسران را بيشتر واجد مسند مهارگذاري دروني و دختران را          عده اي    .استمهارگذاري اشاره كرده    
برخي ). 1385؛ مهرابي زاده هنرمند و محمدي،       1383معتمدي شارك،   ( كرده اند    بيروني معرفي 

دشـتي،  (ديگر نيز به عدم تفاوت معنادار بين دو جنس در مـسند مهارگـذاري اشـاره كـرده انـد                     
بـه عنـوان    . متناقض است ها  پژوهشنتايج  پايه ها و رشته هاي تحصيلي نيز        تأثير  درباره  ). 1385

بوسـتان  ، و    به عدم تـاثير سـن و پايـه تحـصيلي در مـسند مهارگـذاري                )1383(مثال، مرتضوي   
بـين دانـشجويان      به عـدم تفـاوت     ) 1383(و اعرابيان   ) 1384(منتظرالفرج  و   ،به تفاوت ) 1382(

  . نداشاره كرده ارشته هاي مختلف تحصيلي از نظر مسند مهارگذاري 
  :سؤال هاي زير استنبال پاسخ به  با توجه به پژوهش هاي انجام يافته، پژوهش حاضر به د    

   آيا پايگاه هاي هويت با جنس، پايه هاي تحصيلي و رشته هاي تحصيلي رابطه دارد؟-
   با جنس، پايه هاي تحصيلي و رشته هاي تحصيلي رابطه دارد؟مسند مهارگذاري آيا -
   رابطه دارد؟مسند مهارگذاري آيا پايگاه هاي هويت و -
  
  
  
  

                                                 
1. Locus of control 
2. Rotter 
3. Internality 
4. Externality 
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  روش
مقطع متوسطه شهرستان مشغول به تحصيل امي دانش آموزان دختر و پسر جامعه آماري تم

 86 – 87در سال تحصيلي ) انساني، تجربي و رياضي(در رشته هاي نظري )  نفر3543(كامياران 
با توجه به تناسب دانش آموزان .  است1روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي متناسب با حجم. بود

نفر  346 همچنين رعايت نسبت دختر و پسر در جامعه، تعداد هر رشته به كل دانش آموزان و
الزم به ذكر است كه اين جامعه، دانش آموزان پيش دانشگاهي و همچنين دانش . انتخاب شدند

  .  حرفه اي و كار دانش را شامل نمي شود-آموزان رشته هاي فني
  

  ابزارهاي اندازه گيري
 اقدام به تهيه اولين 1989 بنيون در سال آدامز و: 2آزمون عيني پايگاه هويت من )الف

 اساس نظريه اريكسون و اين پرسشنامه بر. پرسشنامه سنجش عيني پايگاه هويت من نمودند
كه شامل چهار خرده مقياس هويت شده  سوال تشكيل 64مورد هويت تدوين و از مارشيا در

  3روايي. است) رويياله دنب(، هويت سر درگم و هويت زودرس )بحران زدگي(موفق، هويت تعليق 
 اعتبار) 1379( رحيمي نژاد . استبوده اين پرسشنامه در مطالعات متعدد رضايت بخش 4و اعتبار

 و 79/0 تا 49/0از ) 2000(، كرامر / 81 تا 59/0آزمون را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ از 
در پژوهش حاضر، اعتبار . دنا گزارش كرده 66/0 تا 46/0را از  آن) 2008 (5 و هاري كونتوري

برآورد شد كه )  نفر10هر پايه تحصيلي ( نفره 30 نمونه ايدراين آزمون از طريق آلفاي كرونباخ 
 به 60/0 و 74/0، 67/0، 80/0هاي هويت موفق، تعليق، زودرس و سردرگم به ترتيب براي پايگاه
   .دست آمد

زيابي انتظارات تعميم يافته فرد در اين مقياس براي ار:  راتر6مقياس مسند مهارگذاري )ب
. تهيه شده استنظريه يادگيري اجتماعي براساس  ،زمينه كنترل دروني يا بيروني تقويت

 بين هر بايد آزمودني .است) الف و ب( ماده كه هر ماده آن داراي دو سوال 29پرسشنامه داراي 
 ماده از 23راتر . دقيقه است 10مدت زمان اجرا حدود . جفت سوال يك ماده يكي را عالمت بزند

اين مقياس را با هدف مشخص، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره مسند مهارگذاري تدوين 
 ماده ديگر را خنثي و فقط با هدف مبهم ساختن بعد اندازه گيري شده براي آزمودني 6كرده و 

                                                 
1. Proportionate per size 
2. Extended Objective Measure Of Ego Identity Status (EOM-EIS-2) 
3. Validity  
4. Reliability  
5. Kountouri, & Hurry  
6. Internal - External Scale (I.E.S) 
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ش اجتماعي، عالقه مجموع مواد مقياس در شش گروه پذيرش دانشگاهي، پذير. وضع نموده است
خداپناهي، (و تمايل، سلطه گري، اعتقاد سياسي و اجتماعي و فلسفه زندگي طبقه بندي شده اند 

اعتبار .  گزارش كرده است70/0) 1379(متوسط ضريب اعتبار اين مقياس را آناستازي  ).1385
  .  به دست آمد81/0آزمون در پژوهش حاضر برحسب ضريب آلفاي كرونباخ 

  يافته ها
 در دو جنس تقريباً  پايگاه هاي هويتداد پراكندگينشان  مجذور كاياستقالل آزمون نتايج 

آزمون نتايج . )>p 78/0و  2χ =05/1(معني دار نيست همسان است و رابطه بين اين دو متغير 
يگاه هاي هويت  تفاوت بين ميانگين نمرات پانشان مي دهد 1تحليل واريانس يكراهه در جدول 

  .آمده است 2آزمون تعقيبي شفه در جدول نتايج  .استدر پايه هاي تحصيلي معنادار 
  

   نتايج تحليل واريانس براي پايگاه هاي هويت و پايه تحصيلي.1جدول 
مجموع   پايگاه هويت  منبع

  مجذورات
ميانگين 
  مجذورات

F  درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

  2  5/839  1679  بين گروهي
  343  8/63  6/21914  درون گروهي

  جمع

  
  هويت موفق

6/23593    

  
1/13  

345  

  
0001/  

  2  2/198  3/396  بين گروهي
  343  3/46  15892  درون گروهي

  جمع

  
  هويت معلق

3/16288    

  
3/4  

345  

  
015/  

  2  2/1153  6/2306  بين گروهي
  343  5/70  4/24190  درون گروهي

  معج

 هويت 
  زود رس

8/26496    

  
3/16  

345  

  
0001/  

  2  9/328  8/657  بين گروهي
  343  5/45  4/15608  درون گروهي

  جمع

 هويت 
  سر درگم

2/16266    

  
3/7  

345  

  
001/  
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   نتايج آزمون شفه براي تعيين تفاوت ميانگين هاي نمرات پايگاه هاي هويت و پايه تحصيلي.2جدول
اه هاي پايگ   و ميانگين نمره هاپايه هاي تحصيلي

  هويت
تفاوت 

  ميانگين ها
خطاي 
  استاندارد

سطح 
  معناداري

  029/0  04/1  8/2  )5/52 – 7/49 (  دوم-اول 
  )55 – 7/49 (  سوم-اول 

  هويت موفق
3/5  05/1  0001/0  

  015/0  /9  6/2  هويت معلق  )52 – 4/49 (  سوم-اول 
  0001/0  1/1  3/6  )2/41 – 5/47 (  سوم-اول 
  )1/41 – 5/45 (سوم  -دوم 

  هويت زودرس
4/4  2/1  003/0  

  02/0  /88  5/2  )1/41 – 6/43 (  دوم-اول 
  )7/40 – 6/43 (  سوم-اول 

  هويت سردرگم
  9/2  89/  004/0  

  
دانش آموزان پايه تحصيلي اول در هويت موفق، زودرس و سردرگم با دانش  2طبق جدول 

  . زان پايه سوم تفاوت معنادار دارندآموزان پايه هاي دوم و سوم و در هويت معلق با دانش آمو
  

   نتايج آزمون مجذور كاي براي بررسي رابطه پايگاه هاي هويت و پايه تحصيلي.3جدول
  df p  خي دو  سر درگم  زود رس  معلق  موفق  

  44  سال اول
)7/25 

(%  

53  
)31(%   

48  
)1/28(%   

26  
)2/15(%   

  36  سال دوم 
)4/40(%   

27  
)3/30(%   

19  
)3/21(%   

7  
)9/7(%   

  55  سال سوم
)64(%   

22  
)6/25(%   

5  
)8/5(%   

4  
)7/4(%   

  135  كل
)39(%   

102  
)5/29(%   

72  
)8/20(%   

37  
)7/10(%   

  
  
  

5/42  

  
  
  

6  

  
  
  

0001/0  

  
فراواني اكتساب پايگاه هويت موفق بر اثر باالتر رفتن پايه تحصيلي . نشان مي دهد 3جدول 

  . كم مي شود،ه هويت سردرگمبيشتر و در مقابل، از ميزان پايگا
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   نتايج تحليل واريانس براي پايگاه هاي هويت و رشته تحصيلي.4جدول

پايگاه   منبع
  هويت

مجموع 
  مجذورات

ميانگين 
 F  مجذورات

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  3  9/64  9/1994  بين گروهي
  342  2/63  6/21598 درون گروهي

  جمع

  
 هويت 
    6/23593  موفق

  
5/10  

345  

  
0001/0  

  3  7/109  2/329  بين گروهي
  342  7/46  2/15959 درون گروهي

  جمع

  
هويت 
    4/16288  معلق

  
35/2  

345  

  
07/0  

  3  1/492  4/1476  بين گروهي
  342  1/73  4/25020 درون گروهي

  جمع

  هويت 
  زود رس

8/26496    

  
7/6  

345  

  
0001/0  

  3  9/219  8/659  بين گروهي
  342  6/45  3/15606 درون گروهي

  جمع

  هويت 
  سر درگم

2/16266    

  
8/4  

345  

  
003/0  

 تفاوت بين ميانگين نمرات پايگاه هاي هويت موفق، زودرس و 4جدول براساس يافته هاي 
 . هاي مختلف تحصيلي معنادار استسردرگم در رشته

  
  گاه هاي هويت و رشته تحصيلي نتايج آزمون شفه براي تعيين تفاوت ميانگين هاي نمرات پاي.5جدول 

پايگاه هاي   رشته هاي تحصيلي
  هويت

تفاوت 
  ميانگين ها

خطاي 
  استاندارد

سطح 
  معناداري

  002/0  49/1  8/5  )7/49 - 5/55 (  عمومي-رياضي 
  )7/49 - 1/55 (  عمومي-تجربي 

  هويت موفق
4/5  1/1  0001/0  

  013/0  2/1  -4  )5/47 - 5/43 (  عمومي-تجربي 
  )5/47 -1/43 (  عمومي-انساني 

  هويت زودرس
4/4  2/1  004/0  

  018/0  /96  1/3  هويت سردرگم  )6/43 - 5/40 (  عمومي-تجربي 
        

 دانش آموزان سال اول عمومي كه هنوز موفق به انتخاب رشته شان مي دهد كهن 5جدول 
نش آموزاني كه سردرگم با داتحصيلي نشده اند در اكتساب پايگاه هاي هويت موفق، زودرس و 

  . دارند تفاوت معناداررشته تحصيلي خود را تعيين كرده اند،
       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...رابطه پايگاه هاي هويت و مسند مهارگذاري با جنس

 75

   براي مقايسه ميانگين نمرات مسند مهارگذاري t نتايج آزمون .6  جدول 
انحراف   ميانگين  تعداد  جنس

  معيار
t  درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

  9/2  7/9  179  پسر
  5/2  2/10  167  دختر

7/1-  344  02/0  

ميانگين نمره مسند مهارگذاري دختران از پسران بيشتر است و در  6جدول   طبق يافته هاي    
   .ها بيروني تر است نتيجه مسند مهارگذاري آن

  
   نتايج تحليل واريانس مسند مهارگذاري و رشته تحصيلي.7جدول 

مجموع   
  مجذورات

ميانگين 
  مجذورات

F  درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

  3  8/51  5/155  بين گروهي
  342  3/7  2516  درون گروهي

    7/2671  جمع

  
04/7  

345  

  
0001/0  

بين ميـانگين نمـرات مـسند مهارگـذاري دانـش آمـوزان             تفاوت  شود،    ديده مي  7جدول  در       
  . معنادار استهاي مختلف تحصيلي رشته

    نتايج آزمون شفه براي تعيين تفاوت ميانگين هاي نمرات مسند مهارگذاري و رشته تحصيلي.8جدول 
تفاوت    و ميانگين نمره هارشته هاي تحصيلي

  ميانگين ها
خطاي 
  استاندارد

سطح 
  معناداري

  008/0  /51  8/1  )3/10 – 5/8 (  عمومي-رياضي 
  004/0  /57  1/2  )6/10 – 5/8 (  انساني-رياضي 
  029/0  /45  4/1  )6/10 – 2/9 (  انساني-تجربي 

ميانگين نمرات دانش آموزان هر سه  نشان مي دهد 8آزمون تعقيبي شفه در جدول    نتايج  
  .رشته در مسند مهارگذاري تفاوت دارد

  
   براي  بررسي رابطه مسند مهارگذاري و رشته تحصيليي نتايج آزمون مجذور كا.9جدول 

  df  p  خي دو   مسند بيروني  مسند دروني  
   % )2/41( 14   ) %8/58( 20  رياضي
   %)      7/55 (39   % )      3/44 (31  تجربي 
   % )1/76( 54   %)9/23( 17  انساني
  ) % 3/67( 107   %)7/32( 68  كل

  
4/20  

  
3  

  
0001/0  
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انساني  رشته هاي رياضي و تجربي نسبت به رشته  دانش آموزان9 جدول      براساس يافته هاي
  . دروني هستندمسند مهارگذاريبيشتر واجد 

  
  نتايج آزمون مجذور كا براي بررسي رابطه پايگاه هاي هويت و مسند مهارگذاري .10جدول 

  df  p خي دو   سردرگم  زودرس  تعليق  موفق  
  ) %3/5( 6   %)4/12( 14  %)2/29( 33  ) %1/53( 60  دروني 
  %)3/13(31  )%9/24 (58  )%6/29( 69  %)2/32(  75  بيروني
  %)7/10(37   %)8/20( 72  )%5/29( 102  %)39(  135  كل

  
7/18  

  
3  

  
0001/0  

  . دارنددانش آموزان داراي هويت موفق بيشتر مسند مهارگذاري درونيدهد   نشان مي10جدول 
  
   نتيجه گيريبحث و 

بـه  . نيـست  معنادارنتايج نشان مي دهد كه رابطه بين پايگاه هاي هويت و جنس از لحاظ آماري                
اگـر  . هاي هويت در دو جنس تقريبا همسان اسـت         عبارتي ديگر ميزان پراكندگي در احراز پايگاه      

چه اريكسون معتقد بود كه تحول هويت در زنان و مردان متفاوت است ولي به نظر مي رسد ايـن          
گرايش زنان بـه    تفاوت رو به كاهش مي رود و اين اعتقاد كه اصوالً تمايل مردان به سوي شغل و                  

هـاي اخيـر تمايـل و        ازدواج و فرزند پروري است، به علت تحوالت اجتماعي و تحصيلي در سـال             
اين نتيجه بـا يافتـه هـاي        . گرايش زنان نيز به سوي شغل و مناصب اجتماعي افزايش يافته است           

؛ حــاجي )1384 (؛ احمــديان)1385(؛  قربــاني، محمــدي آريــا و عاشــوري )1386(شــيخ حــسن
.  همخوان نيست  )2003(همخوان است و با نتايج لوييس        )1383(ي  ر؛ شكرايي و اسكند   )1384(

هـاي هويـت     هاي هويت نشان مي دهد كه ميانگين نمرات پايگـاه          بررسي ميانگين نمرات پايگاه   
در حالي كـه    .  است ها در پسران   ين نمرات همين پايگاه    بيشتر از ميانگ   موفق و تعليق در دختران    

اگـر چـه رابطـه      .  است هاي زودرس و سردرگم در پسران بيشتر از دختران         اهپايگميانگين نمرات   
هاي هويت با جنس معنادار نبود ولي براي تفاوت ميانگين ها مي توان گفـت كـه دختـران                   پايگاه

ي و فكري مي رسند بنابراين اين نتيجه و اخـتالف ميـانگين       سبت به پسران زودتر به بلوغ جسم      ن
  .   تواند دور از ذهن نباشدنمرات و لو اندك، مي

هاي هويت و پايه هاي تحصيلي از لحـاظ آمـاري در             نتايج نشان مي دهد كه رابطه بين پايگاه          
 درصد دانش آموزان سال اول به پايگاه هويـت          7/25طوري كه تنها    . است معنادار 0001/0سطح  

ال سـوم داراي هويـت       درصد دانش آمـوزان سـ      64در مقابل دانش آموزان     . موفق دست يافته اند   
بـه لحـاظ    ) 2001 ،1، ليبـرن و اسـكافينو     نقل از سـاموليس   به  (مطابق نظر مارشيا     .موفق هستند 

                                                 
1. Samulis, Layburn & Schiaffino    
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هـاي   نظري، نوجوانان با افزايش سن بر اساس تغييرات در سطوح جستجوگري و تعهد در پايگـاه               
هويت موفق نائل   هويت از هويت سردرگم به پايگاه زودرس و آنگاه به پايگاه تعليق و در نهايت به                 

به هر حال هر چه سن باالتر مي رود دستيابي به هويت موفق نيـز افـزايش مـي يابـد و                      . آيندمي
هاي هويت   تر نمرات باالتري را در پايگاه      هاي مسن تر در مقايسه با آزمودني هاي جوان        آزمودني

ل سوم از مرحلـه     در حالي كه دانش آموزان سا     ). 2004كروگر،  (آورند  موفق و تعليق به دست مي     
گذار از دوره راهنمايي تحصيلي به متوسطه فاصله زيادي گرفته انـد و موفـق بـه انتخـاب رشـته                     
تحصيلي شده اند، دانش آموزان سال اول به علت ورود تازه به مقطع جديد تحصيلي با مورد تـازه   

هـا   آناي همچون انتخاب رشته تحصيلي مواجه هستند كه تا حدي مي تواند باعـث سـردرگمي                
؛ )2003( ؛ لـوييس  )1385(؛ حـسين نـژاد      )1386 (اين نتيجه با يافتـه هـاي شـيخ حـسن          . شود

  . همخوان است)1999(استيبرگ 
نتايج نـشان مـي دهـد    ، با جنس، پايه تحصيلي و رشته تحصيلي  مسند مهارگذاري    با رابطه   در    

ري كـه دانـش آمـوزان       طو. است از لحاظ آماري معنادار   و جنس   كه رابطه بين مسند مهارگذاري      
دختر بيشتر داراي مسند مهارگذاري بيروني و دانش آموزان پسر، بيشتر داراي مسند مهارگذاري              

معموالً تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي و جنسي در مسند مهارگذاري فردي، بر اثر            . دروني هستند 
ندانسته دختـران را بـه   احتمال دارد پدر و مادر و معلمان،      . تجارب اجتماعي افراد ايجاد مي شوند     

-روش). 1387سـارافينو،   (سوي مسند مهارگذاري بيروني و احساس كارآمدي پايين سوق دهند           
هاي تربيتي والدين در خانواده ها معموال از اين نظر حمايت مي كنند كه استقالل از ديگران و به          

طيـع و وابـسته     خود وابسته بودن از ويژگي ها و خصايص مردانه محسوب مي شـود و دختـران م                
تا جايي كه بـه پـسراني كـه در حالـت اسـتقالل دچـار                . فكري و عملي به مادر قلمداد مي شوند       

ـ              زكاستي باشند برچسب دختر گونگي       ويـژه  ه  ده مي شود و يا دختراني كه از نظـرات والـدين و ب
ي و  تر بيشتر قابـل پيگيـر      اين توصيف در مناطق محروم    . مادر سرپيچي كنند را متمرد مي نامند      

همخـوان اسـت و بـا نتـايج       ) 1385 (اين نتيجه با يافته هاي مهرابي زاده هنرمند       . استمشهودتر  
  . همخوان نيست) 1385 (پژوهش دشتي

 دانش آموزان سال اول بيشتر داراي مـسند مهارگـذاري           دادنشان  اين پژوهش   نتايج  همچنين      
يعني بر اثـر بـاال      . ري دروني هستند  دانش آموزان سال سوم بيشتر داراي مسند مهارگذا       و  بيروني  

اين نتيجه بـا    . رفتن سن، ميزان دستيابي به مسند مهارگذاري دروني نيز در افراد بيشتر مي شود             
از آنجا كـه دانـش آمـوزان سـال اول        .همخوان نيست ) 1383(يافته هاي نتايج پژوهش مرتضوي      

تان، خانواده، معلمان و مربيان در دبيرستان، تازه وارد مقطع تحصيلي جديدي شده اند، تاثير دوس 
ها مشهودتر اسـت در حـالي كـه بـر اثـر بـاال رفـتن پايـه                    در آن ) راهنمايي تحصيلي (دوره قبلي   

كه دانش آموزان مجاز به انتخاب رشته  ويژه اينه تحصيلي اين تاثير پذيرفتن ها كمتر مي شود، ب
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    از سـوي ديگـر  .شتر باور مي كننـد   بيرا  تحصيلي تازه اي مي شوند و كم كم توانايي هاي خويش            
بيـشترين  هـا  دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انـساني نـسبت بـه سـاير رشـته           داد  نتايج نشان   

و دانش آموزان علـوم رياضـي بيـشتر مـسند مهارگـذاري             را  فراواني در مسند مهارگذاري بيروني      
اسـت و بـا نتـايج منتظرالفـرج         همخوان  ) 1382(اين نتيجه با يافته هاي، بوستان     . را دارند دروني  

  . همخوان نيست) 1383(و اعرابيان ) 1384(
با توجه به اين كه يكي از منابع مؤثر در مسند مهارگذاري در افراد تاثير ديگران و گفته هـاي                        
ها است، در طول دوران تحصيل بيشتر حمايت ها و تقويت ها به سود رشته رياضي و تجربـي                    آن

 كه اين مي تواند در دستيابي       قرار مي گيرد   يكم توجه و حمايت  مورد  ساني  رشته علوم ان   و   است
طور كه پيشتر نيز گفته شد در نظام آموزشـي           همان. به مسند مهارگذاري افراد تاثير داشته باشد      

كشور در حال حاضر مبنا و قضاوت عمومي بر اين نكته استوار است كه دانش آموزان رشته هـاي                   
اظ هوشي و شناختي در سطح باالتري قرار دارند و حتي بيشترين حمايـت              رياضي و تجربي از لح    

فكري و مالي از دانش آموزان، دانشجويان و فارغ التحصيالن اين رشته ها به عمل مي آيد، ماننـد            
  .استبرگزاري المپيادهاي مختلف علمي كه بيشتر به سود رشته هاي رياضي و تجربي 

 ونش آموزان داراي هويت موفق بيشتر مسند مهارگذاري دروني دايافته ديگر پژوهش اين بود     
اين نتيجه همخوان با . دارنددانش آموزان داراي هويت سردرگم بيشتر مسند مهارگذاري بيروني 

-افرادي كه به پايگاه هويت موفق دست مي. است) 2007(نتايج پژوهش مارك استروم و مارشال 
-نهاده و تعهدات روشن و مشخصي براي خود ايجاد كردهيابند، دوره اي از جستجو را پشت سر 

ها به صورت جدي گزينه هاي مختلف شغلي موجود را در نظر گرفته و با توجه به شرايط  آن. اند
 و مذهبي نيز، عقايد گذشته عقيدتيدر زمينه . موجود و استعدادهاي خود تصميم گيري كرده اند

ها ممكن است شكل  هاي نهايي آنالبته انتخاب. دخويش را مورد ارزيابي مجدد قرار داده ان
اين افراد اگر در معرض تغييرات ناگهاني . تبديل يافته اي از خواسته هاي والدين شان باشد

محيط قرار گيرند خود را نمي بازند زيرا قدرت انعطاف پذيري قوي در ارتباط با جهان پيرامون 
 و در مواقع مواجهه با رويدادهاي تنش زا، دارندي ها متفكر بوده و منبع كنترل درون آن. دارند

هاي دروني خود استفاده مي كنند و به به هنگام قضاوت، از مالك. عملكرد شناختي بهتري دارند
 ).2004كروگر، (هنگام تصميم گيري وابستگي كمتري به آرا و عقايد سايرين دارند 

- در دبيرستان كمتر از رشتهوم انساني رشته علبهدانش آموزان به نظر مي رسد كه گرايش     
چنين شرايطي باعث مي شود كه دانش آموزان . هاي ديگر مانند علوم تجربي و رياضيات است

قوي تر جذب رشته هاي ديگر شده و ادامه تحصيل در گروه علوم انساني براي اين دسته از 
 ضعف تدريجي علوم اين شرايط نيز به نوبه خود به. دانشجويان يك اولويت محسوب نگردد

بنابراين، الزم است مسئولين و برنامه ريزان آموزشي كشور نسبت به . انساني منجر خواهد شد
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-تجديد نظر در رشته علوم انساني، بها دادن به فارغ التحصيالن اين رشته ها، فراهم آوردن زمينه
 ادامه تحصيل در هاي جذب و به كارگيري دانش آموختگان اين رشته ها، افزايش انگيزه براي

مانند تمامي .  اقدام نمايندغيرهاين رشته ها، به روز كردن رشته انساني با آموخته هاي نوين و 
پژوهش هايي كه از آزمون هاي مختلف استفاده مي كنند اين موضوع مطرح است كه آيا 

محيط، بازخوردها يا نظرات و اصوالً قضاوت ها و خود گزارش دهي هاي افراد در مورد خود، 
عمل و رفتار   كه از اين آزمون ها به دست مي آيند واقعاً آن چيزي است كه درغيرهديگران و 

نتايج اين پژوهش قابل تعميم به ديگر دانش آموزان . آشكار فرد نيز مي توانيم مشاهده كنيم
تاثير بنابراين براي بررسي . نيستمدارس ديگر و يا فرهنگ ها و شهرها و استان هاي ديگر كشور 

هاي فرهنگ هاي مختلف كشور پيشنهاد مي شود اين مطالعه به صورت تطبيقي در ديگر استان
  .انجام گيردنيز كشور 
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