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 بررسی رابطه بین پایگاه هویت با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 دکتر مریم صادقی فرد ،زهرا علیایی طیبی شاهی

 

  

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

 یران)نویسنده مسؤل(گروه روان شناسی عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی ، بندرعباس، ا

 

 

در مطالعات شخصیت انسان، هویت یک جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن یک  :چکیده

هدف از انجام این . فرد با گذشته اش مرتبط شده و احساس تداوم و یکپارچگی در زندگی می کند

وزان می باشد. تحقیقی تعیین رابطه پایگاه هویت با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آم

پرسشنامه  -عبارتند از:الف قیتحق نیباشد. ابزار ا یم یاز نوع همبستگ یفیتوص قیتحق نیروش ا

این تحقیق ، در GHQسالمت عمومی پرسشنامه  -ب( و 9191) سبک های هویتی بنیون و آدامز

پرسشنامه  برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی

به دست آمد. نتایج نشان داد که بین سبک های هویتی  9.900و  9.991 های مورد نظر به ترتیب

 داری وجود دارد.رفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنیشو سالمت روانی و پی

 

 

 مقدمه

ها کنجکاوی ها و برریس های نیاز جوانان به هویت و ثبات هویتی بیش از هر زمان دیگری است و نو و جدید بودن این پدیده 

بسیاری را می طلبد.از نگاه روان شناسی کسب هویت و ثبات در هویت از نشانه های رشد و گذر سالم از بحران نوجوانی و 

هویت موفق به عنوان شاخص برخورداری از شخصیت شکوفا و تحول یافته دارای باالترین ارزش روان شناختی  جوانی است.

. کسب نزله عدم توفیق در انتقال از نوجوانی به بزرگسالی از کمترین ارزش روان شناختی برخوردار استهویت پراکنده به م

هویت موفق به تجربه احساس راحت و سالمت باز می گردد,وقتی نوجوان به هویتی قابل اعتماد دست یابد، جهت حرکت خود 

م دسترسی به هویتی موفق و پراکندگی نقش دچار را می شناسد و کمتر دچار اضطراب می شود و بر عکس در حالت عد

 (.9899)رحیمی نژاد و منصور، اضطراب، نگرانی و حساسیت مفرط نسبت به انتقادهای دیگران می شود 

( بیان می کنند که سازه پیشرفت تحصیلی در مدرسه به 9891؛ به نقل از عابدی و عریضی، 9111هانس و همکاران )

شود، موضوع مهم در بحث پیشرفت و موفقیت تحصیلی این است و پیشرفت مربوط است، اطالق میرفتارهایی که به یادگیری 
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که پیشرفت تحصیلی صرفا یک متغیر آموزشی نیست، بلکه یک متغیر چند بعدی است که عالوه بر مسائل آموزشی و تربیتی 

 (.9819ن،شود )آقایی و همکارابه مولفه های روانی، شخصیتی و اجتماعی نیز مربوط می

و  9های تربیتی انجام می گیرد )گیجپیشرفت تحصیلی، محصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش و فعالیت

 (.9801، 2برالینر

های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف

های یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوبی انجامیده است و به چه میزانی های آموزشی معلم و کوششلیتباره که آیا فعا

 (. 9891است )سیف، 

. 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 کاوشگری دفراین درگیر فعال طور به که نوجوانی

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

 پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان می باشد. هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه پایگاه هویت با سالمت روانی و .بود خواهد

 

 پیشینه تحقیق

رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر »( تحقیقی با عنوان 9818رحیم زاده )

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

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

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

نقش سبک های هویت و خودکارآمد پنداری )فردی و جمعی( در موفقیت تحصیلی دانش عنوان »( تحقیقی با 9819پناهنده )

اطمینان نشان داد که  11/9نتایج در سطح  انجام داد. 9819-19در سال تحصیلی  «آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان

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

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

  .ی پیش بینی بیشترین واریانس موفقیت تحصیلی را دارا بودندخودکارآمدپنداری فردی و سبک هویت هنجاری توانای

رابطه سبک های هویتی و هویت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی »( تحقیقی با عنوان 9819محمدی )

نشان داد بین پیشرفت تحصیلی )معدل( و سبک هویت زودشکل گرفته و پیشرفت نتایج انجام داد.  «دانشگاه فردوسی مشهد

تحصیلی)معدل( و هویت علمی، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش بیانگروجود رابطه ی 

یک از سبک های مثبت معنی دار بین سبک هویت و هویت علمی بود. ضریب رگرسیون برای بررسی این موضوع که کدام 

هویت پیش بینی کننده بهتری برای پیشرفت تحصیلی و هویت علمی هستند نیز بیانگر آن بود که هویت زود هنگام به 

 .صورت مثبت و هویت آشفته به صورت منفی و معکوس از قدرت پیش بینی معناداری برای این منظور دارا بوده است

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

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
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/551575
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/551575
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/551575
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ه دختران و پسران در زمینه ترجیح شیوه های پردازش اطالعات مربوط به ( در پژوهش خود نشان داد ک2998) 9برزونسکی

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

 

 فرضیه تحقیق

 .بین پایگاه هویت با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه 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  850 حجم نمونه تعداد جدول مورگانکه بر اساس  دباش یم 1494متوسطه دوم در شهرستان میناب به تعداد

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

توسط گلدبرگ طراحی شد. در بررسی گلدبرگ  9102در سال پرسشنامه نیا :GHQسالمت عمومی پرسشنامه  -ب(، 9191)

ونی با روش گزارش کردند و ثبات در 15/9( پایایی دو نیمه کردن برای کل پرسشنامه سالمت عمومی را 9119و ویلیامز )

( مقدار پایایی 9809گزارش شده است. آقا سلطانی ) 18/9( برابر9191( و کی یس)9195آلفای کرونباخ در مطالعه چان )

(. 9818گزارش نمود )حسن زاده و همکاران،  90/9پرسشنامه پایگاه هویت آدامز و بنیون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ضریب همبستگی و رگرسیون ساده و چند متغیره به روش )ی شامل آمار استنباط قیتحق نیمورد استفاده در ا یآمارروش 

 باشد. یم (همزمان

 

 های تحقیقیافته

 نتایج حاصل از فرضیه تحقیق

 .فرضیه تحقیق: بین پایگاه هویت با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد 

می  ،9جدول ن رگرسیون چند متغیری به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن به شرح به منظور آزمون این فرضیه از آزمو

 باشد.

 

 پایگاه هویت و سالمت روانیبین  خالصه مدل رگرسیونی :1 جدول

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

Enter 9.501 9.885 9.829 9.544 

 

می باشد  501/9 مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین پایگاه هویت و سالمت روانی برابر ،9ر جدول همانطور که د

از تغییرات واریانس متغیر مالک سالمت روانی به وسیله  885/9به عبارت دیگر  می باشد. 885/9و ضریب تعیین آن برابر 

                                                           
1 Berzonsky 
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 829/9عدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده و ضریب تعیین ت متغیر پیش بین پایگاه هویت تبیین می شود

 تغییرات در سالمت روانی را بحساب آورده است.

 

 

 پایگاه هویت و سالمت روانیرگرسیونی  نتایج تحلیل واریانس :2جدول 

 سطح معنی داری Fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

 9.999 11.890 91.224 1 54.192 اثررگرسیونی

   9.829 852 992.992 باقیمانده

    854 941.091 کل

 

مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر پایگاه هویت و سالمت روانی معنادار بوده است.این اثر  ،2همانطور که در جدول 

رات باقیمانده به آن به عبارت دیگر مجموع مجذو معنا دار بدست آمد. 999/9در سطح آلفای ،F=11.890 رگرسیونی 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، به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفّاق و تصادف نیست.

 وجود دارد. و متغیر وابسته

 

 رگرسیونی سهم متغیر پیش بین را در پیش بینی متغیر مالک ضرائب :3جدول 

 سطح معنی داری T Sigمقدار مقدار بتا خطای استاندارد B متغیر

Constant)9.999 4.990  9.912 9.940 )مقدار ثابت 

 9.999 8.891 9.890 9.908 9.219 آشفته

 9.129 9.011 9.942 9.910 9.989 زود شکل گرفته

 9.999 1.211 9.219 9.984 9.955 به تعویق افتاده

 9.999 -8.491 -9.891 9.909 -9.250 موفق یا پیشرفته

 

ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم متغیر پیش بین را در پیش بینی متغیر مالک نشان می دهدهمانطور ، 8جدول با توجه به 

پیش  =a 999/9در سطح  ،=8.891t و 9.890 تغیر پایگاه هویت آشفته با مقدار بتایکه در جدول فوق مشاهده می شود م

بینی کننده معنی داری برای متغیر سالمت روانی به حساب می آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار 

به عبارت دیگر بین پایگاه ، ر ایجاد می شوددر انحراف معیار متغیر سالمت روانی تغیی 9.890/9متغیر پایگاه هویت آشفته 

یعنی دانش اموزانی که از پایگاه هویت آشفته ، هویت آشفته و سالمت روانی دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد

سطح در  ، =9.011t و 9.942 متغیر پایگاه زود شکل گرفته با مقدار بتای برخوردارند دارای سالمت روانی کمتری هستند.

999/9 a=  پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سالمت روانی به حساب نمی آید. متغیر پایگاه هویت به تعویق افتاده با
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به حساب می  داری برای متغیر سالمت روانی پیش بینی کننده معنی =a 999/9در سطح  ، =1.211t و 9.219 مقدار بتای

در انحراف معیار  9.219/9ییر در انحراف معیار متغیر پایگاه هویت به تعویق افتاده آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغ

رابطه مثبت  به عبارت دیگر بین پایگاه به تعویق افتاده و سالمت روانی دانش آموزان، تغییر ایجاد می شود متغیر سالمت روانی

متغیر  برخوردارند دارای سالمت روانی کمتری هستند. یعنی دانش آموزانی که از پایگاه هویت آشفتهمعنی داری وجود دارد، 

پیش بینی کننده معنی داری برای  =a 999/9در سطح  ، -=8.419tو -9.891 پایگاه هویت موفق یا پیشرفته با مقدار بتای

ویت موفق یا به حساب می آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر پایگاه ه متغیر سالمت روانی

به عبارت دیگر بین پایگاه موفق یا پیشرفته و ، تغییر ایجاد می شود در انحراف معیار متغیر سالمت روانی 9.891/9پیشرفته 

یعنی دانش آموزانی که از پایگاه هویت موفق یا پیشرفته معنی داری وجود دارد،  سالمت روانی دانش آموزان رابطه منفی

 روانی بهتری هستند.برخوردارند دارای سالمت 

 

 پایگاه هویت و پیشرفت تحصیلیبین  خالصه مدل رگرسیونی :4 جدول

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

Enter 9.421 9.815 9.899 9.481 

 

می  421/9و پیشرفت تحصیلی برابرمشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین پایگاه هویت  ،1همانطور که در جدول 

از تغییرات واریانس متغیر مالک پیشرفت تحصیلی به  815/9به عبارت دیگر  می باشد. 815/9باشد و ضریب تعیین آن برابر 

 899/9وسیله متغیر پیش بین پایگاه هویت تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 

 یشرفت تحصیلی را بحساب آورده است.تغییرات در پ

 

 پایگاه هویت و پیشرفت تحصیلیرگرسیونی  نتایج تحلیل واریانس :5جدول 

 سطح معنیداری Fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع

 9.999 50.118 28.115 1 192.18 اثررگرسیونی

   9.191 852 918.959 باقیمانده

    854 280.982 کل

 

مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر پایگاه هویت و پیشرفت تحصیلی معنادار بوده است.این اثر  ،5همانطور که در جدول 

به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن  معنا دار بدست آمد. 999/9در سطح آلفای ،F=50.118 رگرسیونی با مقدار

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

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

 و متغیر وابسته وجود دارد.
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 ر پیش بینی متغیر مالکرگرسیونی سهم متغیر پیش بین را د ضرائب :6جدول 

 سطح معنی داری T Sigمقدار مقدار بتا خطای استاندارد B متغیر

Constant)9.999 49.958  9.290 98.901 )مقدار ثابت 

 9.992 -2.529 -9.945 9.919 -9.991 آشفته

 9.914 9.150 9.989 9.998 9.929 زود شکل گرفته

 9.858 9.189 9.941 9.958 9.959 به تعویق افتاده

 9.999 4.819 9.520 9.999 9.599 موفق یا پیشرفته

 

ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم متغیر پیش بین را در پیش بینی متغیر مالک نشان می دهدهمانطور  ،4 جدولبا توجه به 

 =a 992/9در سطح  ، -=2.529t و -9.945 با مقدار بتای پایگاه هویت آشفتهکه در جدول فوق مشاهده می شود متغیر 

به حساب می آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در پیشرفت تحصیلی پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر 

به عبارت دیگر ، تغییر ایجاد می شودسالمت روانی در انحراف معیار متغیر  9.945/9 پایگاه هویت آشفتهانحراف معیار متغیر 

دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد,یعنی دانش آموزانی که از پایگاه ت تحصیلی پیشرفبین پایگاه هویت آشفته و 

 و 9.989 با مقدار بتای پایگاه زود شکل گرفتهمتغیر  کمتری هستند.پیشرفت تحصیلی هویت آشفته برخوردارند دارای 

9.150t= ،  914/9در سطح a=  پایگاه متغیر به حساب نمی آید. تحصیلی پیشرفت پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر

پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر  =a 858/9در سطح  ، =9.189t و 9.941 با مقدار بتای هویت به تعویق افتاده

در سطح  ، =4.819t و 9.520 با مقدار بتای پایگاه هویت موفق یا پیشرفتهمتغیر  ساب نمی آید. به حپیشرفت تحصیلی 

999/9 a=  به حساب می آید. به عبارت دیگر به ازای یک واحد پیشرفت تحصیلی پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر

تغییر ایجاد پیشرفت تحصیلی در انحراف معیار متغیر  9.520/9 پایگاه هویت موفق یا پیشرفتهتغییر در انحراف معیار متغیر 

معنی داری وجود دارد،  دانش آموزان رابطه مثبتپیشرفت تحصیلی و  موفق یا پیشرفتهبه عبارت دیگر بین پایگاه می شود، 

 برخوردارند دارای سالمت روانی بهتری هستند. موفق یا پیشرفتهیعنی دانش آموزانی که از پایگاه هویت 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

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

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

دار برقرار است. با توجه به نتایج به همچنین نتایج نشان داد که بین پایگاه هویت و سالمت روانی رابطه معنی. داری وجود دارد

 دست آمده از این تحقیق پیشنهاد می شود: 

 شیوه های تربیتی مدرسه طوری باشد که در توان برقراری ارتباط موثر با دیگران به دانش آموزان کمک کنند. .9

 قوه اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت کنند. .2

ا شناساییی کنند و نقاط قوت خود را به دانش آموزان کمک کنند تا با درک بیشتر از خود، توانایی ها و ضعف های خود ر .8

 بهبود بخشند.
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 احساس تعهد در دانش آموزان تقویت کنند. .1

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