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 در تحصیلی پیشرفت و روانی سالمت با هویت پایگاه رابطه بررسی

  میناب شهرستان در دوم متوسطه دوره پسر و دختر آموزان دانش 

 

 

 

  فرد صادقی مریم دکتر ،شاهی طیبی علیایی زهرا

 

 

 ایران بندرعباس، ، اسالمی آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد عمومی، شناسی روان گروه

 (مسؤل نویسنده)ایران بندرعباس، ، اسالمی آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد می،عمو شناسی روان گروه

 

 

 

هدف از انجام این تحقیقی تعیین رابطه پایگاه هویت با سالمت روانی و پیشرفت  :چکیده

روش . تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب می باشد

دانش  هیشامل کل قیتحق نیدر ا یآمار جامعهباشد.  یم یبستگاز نوع هم یفیتوص قیتحق نیا

که بر  دباش یم 6464به تعدادآموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب 

 خوشه ای یریو از روش نمونه گ تعیین شدنفر  753 حجم نمونه تعداد جدول مورگاناساس 

 رسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامزپ-الف عبارتند از: قیتحق نیابزار ا .شداستفاده 

این تحقیق برای تعیین میزان پایایی در  ،GHQ سالمت عمومیپرسشنامه -ب( و 6191)

 پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه های مورد نظر به ترتیب

 شامل آمار استنباطی به دست آمد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق 9.933و  9.991

می باشد و داده  )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چند متغیره به روش همزمان(

نتایج نشان داد که بین سبک های هویتی ، تجزیه و تحلیل شدند SPSS ها به وسیله نرم افزار

 داری وجود دارد.ت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنیرفشو سالمت روانی و پی

 .پیشرفت تحصیلی ،سالمت روانی ،سبک های هویتی :کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه

 در شخص بهینه رشد نیاز پیش  هویت از محکم و منسجم حس یک داشتن. است هویت نوجوانی دوره مهم مسائل از یکی

 هویت تشکیل یبذرها .باشد اجتماعی _ روانی های آسیب ساز زمینه تواند می حسی چنین تشکیل عدم و است زندگی طول

 .داند می نوجوانی دوره خاص مهم و اساسی وظایف از یکی را هویت گیری شکل اریکسون اما اند، شده کاشته کودکی ازدوران

 درسطح قبلی های سازی همسان ترکیب از ، را خود تعارضات حل فرصت فرد برای اریکسون که است نوجوانی دوره خالل در

 وجود قبل های دوره در که آنچه از متفاوت کیفیتی براساس تألیف این بیند می فراهم ، دجدی کل یک به رسیدن جهت باالتر

 می رجوع احساساتی به سو یک از: دارد چهره دو کند می مطرح دوره این در اریکسون که هویت مفهوم .است استوار داشت
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 از دیگران که هایی توصیف و شخص هویت نبی روابط بر دیگر سوی از ،(خودسنجی) دارد خویشتن مقابل در فرد یک که کند

ن به هویتی قابل کسب هویت موفق به تجربه احساس راحت و سالمت باز می گردد,وقتی نوجوا .دارد تکیه آورند می عمل به او

جهت حرکت خود را می شناسد و کمتر دچار اضطراب می شود و بر عکس در حالت عدم دسترسی به اعتماد دست یابد، 

 و منصور)تقادهای دیگران می شود نگرانی و حساسیت مفرط نسبت به انراکندگی نقش دچار اضطراب، و پ هویتی موفق

 (.6797 دادستان،

( بیان می کنند که سازه پیشرفت تحصیلی در مدرسه به 6796، به نقل از عابدی و عریضی ؛6116) هانس و همکاران

موضوع مهم در بحث پیشرفت و موفقیت تحصیلی این است ، شودمی اطالق، پیشرفت مربوط است رفتارهایی که به یادگیری و

بلکه یک متغیر چند بعدی است که عالوه بر مسائل آموزشی و تربیتی ، که پیشرفت تحصیلی صرفا یک متغیر آموزشی نیست

 (.6719،)آقایی و همکاران شود، شخصیتی و اجتماعی نیز مربوط میبه مولفه های روانی

و  6گیرد )گیجهای تربیتی انجام می حصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش و فعالیت، مپیشرفت تحصیلی

 (.6736، 2برالینر

. است نوجوان نقش ایفای برای حیطه یک عنوان به اجتماعی، های گروه و نوجوان بین ارتباطی پل عنوان به تحصیل و مدرسه

 دراین و کند می احساس شناختی پیچیدگی و شناخت به باالیی نیاز ، است اوشگریک فرایند درگیر فعال طور به که نوجوانی

 موفقتر تحصیل درامر و داشت خواهد بیشتری شناختی استقالل احساس لذا است، یافته دست نیز ازتعهد میزانی به مسیر

 و دختر آموزان دانش در تحصیلی فتپیشر و روانی سالمت با هویت پایگاه رابطه بررسیهدف از انجام این تحقیق  .بود خواهد

 می باشد. میناب شهرستان در دوم متوسطه دوره پسر

 پیشینه تحقیق

رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر »( تحقیقی با عنوان 6717) رحیم زاده

تحلیل یافته ها نیز حاکی از آن بود که بین متغیرهای سبک های هویت و هوش هیجانی، بین  .انجام داد «متوسطهمقطع 

متغیرهای سبک های هویت و انگیزه پیشرفت و بین متغیرهای هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت همبستگی وجود دارد. 

 بطه معنا داری وجود دارد همچنین بین هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت را

نقش سبک های هویت و خودکارآمد پنداری )فردی و جمعی( در موفقیت تحصیلی دانش عنوان »تحقیقی با  (6716پناهنده )

اطمینان نشان داد که  11/9یج در سطح نتا .انجام داد 6719-16در سال تحصیلی  «آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان

رابطه بین سبک هویت اطالعاتی و سبک هویت هنجاری، خودکارآمدپنداری فردی و جمعی و نیز رابطه دو متغیر موفقیت 

تحصیلی و تعهد هویت باال و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب متغیرهای تعهد هویت، 

 .مدپنداری فردی و سبک هویت هنجاری توانایی پیش بینی بیشترین واریانس موفقیت تحصیلی را دارا بودندخودکارآ

ای پردازش اطالعات مربوط به ( در پژوهش خود نشان داد که دختران و پسران در زمینه ترجیح شیوه ه2997) 7برزونسکی

  ن دارای سبک اطالعاتی هستند.به طوری که دختران بیشتر از پسراهویت، متفاوت عمل می کنند، 

 

                                                           
1- Gage, J.  
2 - Berliner, L. 
3 Berzonsky 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844319
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844319
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844319
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/585745
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/585745
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/585745
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 های تحقیقفرضیه

 بین پایگاه هویت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب رابطه وجود دارد. -6

 بین پایگاه هویت و عالئم جسمانی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب رابطه وجود دارد. -2

ین پایگاه هویت و اضطراب و بی خوابی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب رابطه وجود ب -7

 دارد.

 بین پایگاه هویت و افسردگی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب رابطه وجود دارد. -6

موزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب رابطه بین پایگاه هویت و اختالل در کارکرد اجتماعی دانش آ -5

 وجود دارد.

 روش تحقیق

دانش آموزان دختر و پسر دوره  هیشامل کل قیتحق نیدر ا یآمار جامعه باشد. یم یاز نوع همبستگ یفیتوص قیتحق نیروش ا

و  تعیین شدنفر  753 حجم نمونه تعداد جدول مورگانکه بر اساس  دباش یم 6464به تعدادمتوسطه دوم در شهرستان میناب 

 پرسشنامه سبک های هویتی بنیون و آدامز -الف عبارتند از: قیتحق نیابزار ا .شداستفاده  ایخوشه یریگاز روش نمونه

آقا  توسط گلدبرگ طراحی شد. 6132در سال پرسشنامه نیا :GHQسالمت عمومی پرسشنامه  -ب(، 6191)

 ضریب همبستگیپرسشنامه پایگاه هویت آدامز و بنیون را با پرسشنامه خالقیت و با  استفاده از ( میزان روایی 6739سلطانی)

9.69 R=9.992و p=  ( پایایی دو نیمه 6119) در بررسی گلدبرگ و ویلیامز. (6717، گزارش نمود )حسن زاده و همکاران

 نی با روش آلفای کرونباخ در مطالعه چانگزارش کردند و ثبات درو 15/9 کردن برای کل پرسشنامه سالمت عمومی را

( مقدار پایایی پرسشنامه پایگاه هویت آدامز و 6739) گزارش شده است. آقا سلطانی 17/9( برابر6196( و کی یس)6195)

مورد استفاده در  یآمار یهاروش .(6717، )حسن زاده و همکاران گزارش نمود 93/9 بنیون با استفاده از روش آلفای کرونباخ

ضریب ) ی( و آمار استنباطنیانگیاستاندارد م یو خطا اریانحراف مع، نیانگیدرصد,م، ی)فراوان یفیشامل آمار توص قیتحق نیا

 باشد. یم (همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چند متغیره به روش همزمان

 های تحقیقیافته

 نتایج حاصل از فرضیه تحقیق

ت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب رابطه بین پایگاه هویت و پیشرففرضیه اول: 

 .وجود دارد

 می باشد. ،6جدول به منظور آزمون فرضیه مذکور از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن به شرح 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون : 1 جدول

 معنی داری سطح مقدار همبستگی پیرسون متغیر

 9.963 -9.267 پیشرفت تحصیلی-پایگاه هویت آشفته

 9.646 9.916 پیشرفت تحصیلی-پایگاه هویت زود شکل گرفته

 9.796 9.993 پیشرفت تحصیلی-پایگاه هویت به تعویق افتاده

 9.996 9.536 پیشرفت تحصیلی-پایگاه هویت موفق یا پیشرفته
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بنابراین ، می باشد 9.95به دست آمده کمتر از pمبستگی به دست آمده و اینکه مقادیربا توجه به مقادیر ه، 6بر اساس جدول 

 نتیجه می گیریم که بین پایگاه هویت آشفته و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

می باشد,بنابراین نتیجه می گیریم که  9.95به دست آمده بیشتر از pبا توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیر

 بین پایگاه هویت زود شکل گرفته و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد.

می باشد,بنابراین نتیجه می گیریم که  9.95به دست آمده بیشتر از pبا توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیر

 تعویق افتاده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد.بین پایگاه هویت به 

می باشد,بنابراین نتیجه می گیریم که  9.95به دست آمده کمتر از pبا توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیر

 ی داری وجود دارد.بین پایگاه هویت موفق یا پیشرفته و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معن

بین پایگاه هویت و عالئم جسمانی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم در شهرستان میناب رابطه وجود دوم: فرضیه 

 .دارد

می باشد  671/9 برابرپایگاه هویت و عالئم جسمانی شود ضریب همبستگی چندگانه بین ، مشاهده می2همانطور که در جدول 

به وسیله عالئم جسمانی از تغییرات واریانس متغیر مالک  617/9به عبارت دیگر  می باشد. 617/9و ضریب تعیین آن برابر 

 696/9و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده  تبیین می شودپایگاه هویت  بین پیش متغیر

 ده است.را بحساب آورعالئم جسمانی  تغییرات در

 

 پایگاه هویت و عالئم جسمانیبین  خالصه مدل رگرسیونی :2 جدول

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی روش

Enter 9.671 9.617 9.696 9.445 

 

دار بوده است.این اثر معناپایگاه هویت و عالئم جسمانی مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر  7همانطور که در جدول 

به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن  معنا دار بدست آمد. 996/9در سطح آلفای ،F=26.993رگرسیونی با مقدار

و موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده  میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نماید

بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل  در رابطه مثبت به دست آمده، رسیونی بر اثر اتفّاق و تصادف نیست.به وسیله مدل رگ

 و متغیر وابسته وجود دارد.

 

 پایگاه هویت و پیشرفت تحصیلیرگرسیونی  نتایج تحلیل واریانس :3جدول 

 سطح معنی داری Fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

 9.996 26.993 1.214 6 73.695 اثررگرسیونی

   9.667 752 655.337 باقیمانده

    754 612.159 کل
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شهرستان میناب رابطه  : بین پایگاه هویت و اضطراب و بی خوابی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم درسوم فرضیه

 .وجود دارد

می  717/9 ستگی چندگانه بین پایگاه هویت و عالئم جسمانی برابرمشاهده می شود ضریب همب ،6همانطور که در جدول 

از تغییرات واریانس متغیر مالک اضطراب و بی خوابی به  655/9می باشد.به عبارت دیگر  655/9باشد و ضریب تعیین آن برابر 

 665/9مورد استفاده  وسیله متغیر پیش بین پایگاه هویت تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل

 تغییرات در اضطراب و بی خوابی را بحساب آورده است.

 پایگاه هویت و اضطراب و بی خوابیبین  خالصه مدل رگرسیونی :4 جدول

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی روش

Enter 9.717 9.655 9.665 9.491 

 

معنادار بوده است.این اثر  مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر پایگاه هویت و اضطراب و بی خوابی 5همانطور که در جدول 

به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن  معنا دار بدست آمد. 996/9در سطح آلفای ،F=64.666رگرسیونی با مقدار

معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت 

بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل  در رابطه مثبت به دست آمده، به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفّاق و تصادف نیست.

 و متغیر وابسته وجود دارد.

 

 ابیپایگاه هویت و اضطراب و بی خورگرسیونی  نتایج تحلیل واریانس: 5جدول 

 داری سطح معنی Fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

 9.996 64.666 3.441 6 79.435 اثررگرسیونی

   9.634 752 643.564 باقیمانده

    754 619.619 کل

 

ناب رابطه وجود در شهرستان می : بین پایگاه هویت و افسردگی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دومچهارم فرضیه

 .دارد

می باشد و  739/9 مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین پایگاه هویت و افسردگی برابر ،4همانطور که در جدول 

از تغییرات واریانس متغیر مالک افسردگی به وسیله متغیر  673/9به عبارت دیگر  می باشد. 673/9ضریب تعیین آن برابر 

تغییرات در  623/9یین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده پیش بین پایگاه هویت تب

 افسردگی را بحساب آورده است.

 

 پایگاه هویت و اضطراب و بی خوابیبین  خالصه مدل رگرسیونی: 6 جدول

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی روش
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Enter 9.739 9.673 9.623 9.413 

 

این اثر رگرسیونی با  معنادار بوده است. پایگاه هویت و افسردگیشود اثر رگرسیونی متغیر مشاهده می ،3همانطور که در جدول 

به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که  معنا دار بدست آمد.996/9 در سطح آلفای ،F=67.119مقدار

ونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل اثر رگرسی

بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته  رگرسیونی بر اثر اتفّاق و تصادف نیست.در رابطه مثبت به دست آمده،

 وجود دارد.

 

 پایگاه هویت و افسردگییونی رگرس نتایج تحلیل واریانس: 7جدول 

 داری سطح معنی Fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

 9.996 67.119 4.962 6 23.259 اثررگرسیونی

   9.693 752 636.666 باقیمانده

    754 619.446 کل

 

شهرستان  ختر و پسر دوره متوسطه دوم در: بین پایگاه هویت و اختالل در عملکرد اجتماعی دانش آموزان دفرضیه پنجم

 .میناب رابطه وجود دارد

 مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین پایگاه هویت و اختالل در عملکرد اجتماعی برابر ،9همانطور که در جدول 

متغیر مالک اختالل در از تغییرات واریانس  673/9به عبارت دیگر  می باشد. 673/9می باشد و ضریب تعیین آن برابر  739/9

و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل  عملکرد اجتماعی به وسیله متغیر پیش بین پایگاه هویت تبیین می شود

 تغییرات در اختالل در عملکرد اجتماعی را بحساب آورده است. 623/9مورد استفاده 

 

 عملکرد اجتماعی پایگاه هویت و اختالل در بین خالصه مدل رگرسیونی: 8 جدول

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی روش

Enter 9.239 9.933 9.943 9.349 

 

مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر پایگاه هویت و اختالل در عملکرد اجتماعی معنادار بوده  1همانطور که در جدول 

به عبارت دیگر مجموع مجذورات  معنا دار بدست آمد. 996/9در سطح آلفای ،F=67.119است.این اثر رگرسیونی با مقدار

باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر 

بهترین ترکیب خطی  بطه مثبت به دست آمده،در را نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفّاق و تصادف نیست.

 بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
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 پایگاه هویت و اختالل در عملکرد اجتماعیرگرسیونی  نتایج تحلیل واریانس: 9جدول 

 داری سطح معنی Fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

 9.996 3.796 6.744 6 63.645 اثررگرسیونی

   9.516 752 299.672 باقیمانده

    754 225.513 کل

 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 دوره پسر و دختر آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت و روانی سالمت با هویت پایگاه رابطه بررسیهدف از انجام این تحقیق 

هویت آشفته و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه بین پایگاه نتایج نشان داد که بود.  میناب شهرستان در دوم متوسطه

بین پایگاه هویت زود شکل گرفته و پیشرفت تحصیلی دانش  (؛p= 9.963و  R=  9.267) منفی و معنی داری وجود دارد

ش بین پایگاه هویت به تعویق افتاده و پیشرفت تحصیلی دان ؛(p= 9.646و  R=  9.916) آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد

؛ بین پایگاه هویت موفق یا پیشرفته و پیشرفت تحصیلی (p= 9.796و  R=  9.993) آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد

 (p= 9.996و  R=  9.536دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. )

خوابی، جسمانی، اضطراب و بیهای سالمت روانی )عالئم همچنین نتایج نشان داد که بین پایگاه هویت و هر یک از مولفه

پیشنهاد می به دست آمده از این تحقیق با توجه به نتایج دار برقرار است. افسردگی، اختالل در کارکرد اجتماعی ( رابطه معنی

 : شود

 شیوه های تربیتی مدرسه طوری باشد که در توان برقراری ارتباط موثر با دیگران به دانش آموزان کمک کنند. .6

 .د به نفس دانش آموزان را تقویت کنندقوه اعتما .2

توانایی ها و ضعف های خود را شناساییی کنند و نقاط قوت خود را کمک کنند تا با درک بیشتر از خود، به دانش آموزان  .7

 .بهبود بخشند

 .احساس تعهد در دانش آموزان تقویت کنند .6

 .به دانش آموزان کنند تا نسبت به خودشان نگرشی مثبتی داشته باشند .5
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