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 چکیده
های هویت فردی و اجتمااعی  : پژوهش با هدف سنجش وضعیت توزی  و ارتباط منزلتمقدمه

 های تهران انجام شد.  در میان دانشجویان دانشگاه
دانشاجو از مقااط     092شاامل  یاابی باود و نموناه تحقیاق     این تحقیاق زمیناه   روش :روش

 ،یمختلاف پزشاک   یهاا در رشاته  یاحرفه یدکتراهمچنین و  یتخصص یتا دکترا یکارشناس
هاای  ی بود که به شکل تصاادفی خوشاه ای انتخااب و در دانشاگاه    و علوم انسان یمهندس یفن

مشغول به تحصیل بودند. از دو پرسشنامه هویت فاردی آدامازو    61 – 69شهر تهران در سال 
هاا باا   پرسشنامه هویت اجتماعی )محقق ساخته( به عناوان ابازار تحقیاق اساتفاده شاد. داده     

( ماورد تحلیال قارار    ای )گام باه گاام  تحلیل رگرسیون مرحلهاستفاده از آزمون کای اسکوئر و 
 گرفت.  
هاای  : نتایج نشان داد، هویت معوق، هویت اول دانشجویان )دختار و پسار( دانشاگاه   یافته ها
ایان   .هویت معاوق اسات   ،بینی کننده هویت اجتماعی دانشجویانترین پیشقویست. تهران ا

پیش بینی کارد.  درصد از واریانس نمرات هویت اجتماعی دانشجویان را  1/72متغیر به تنهایی 
پایش  درصاد از واریاانس هویات اجتمااعی را      2/90دو متغیر هویت معوق و آشفته روی هم 

درصاد   9/99در مجماو   نیز عوق هویت آشفته و هویت موفق متغیرهای هویت م .بینی کردند
 .بینی کردندپیشاز واریانس هویت اجتماعی را 

هاای هویات فاردی    توان، نتیجه گرفت که منزلتهای تحقیق می: بر اساس یافتهگیرینتیجه
دانشجویان اثر قابل توجهی بر هویت اجتماعی و ابعااد آن دارد و باه هماین دلیال توجاه باه       

 تواند، باشد.گیری سالم تر هویت فردی آنان یک ضرورت میشکل

 : هویت، فردی، اجتماعی، قومی، دینیکرمات کریدی
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Abstract 
Introduction: This study aimed to assess the distribution and 
relationship between individual and social identity status among 
students in Tehran universities. The research sample consisted of 
524 students from undergraduate to a specialized doctorate as well 
as professional doctorates in various fields of medicine, engineering 
and humanities who were randomly selected in clusters and were 
studying in Tehran universities in 2017-2018. .In this research, the 
Method: Method of surveywas used. Two questionnaires of 
individual identity (Adams and Social Identity Questionnaire 
(researcher-made) were used as research tools.Data were analyzed 
using the Chi-square test and stepwise regression analysis.  
Findings: The results showed that deferred identity is the first 
identity of students (boys and girls) of Tehran universities. The 
strongest predictor of students' social identity is suspended identity. 
This variable alone predicted 14.7% of the variance of students' 
social identity scores. The two variables of suspended and disturbing 
identity predicted 25.4% of the variance of social identity. They 
predicted a total of 26.6% of the variance of social identity. 
Conclusion: Based on the research findings, it can be concluded 
that students' personal identity status has a significant effect on 
social identity and its dimensions, and therefore attention to the 
healthier formation of their individual identity can be a necessity. 
Keywords: identity ,individual, social, ethnic, religious. 
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 مقدمه

هویت یکي از مفاهیم اساسي در روانشناسي و علوم اجتماعي اسیت کیه میورد عالقیه بسییاری از      
مفهوم هویت اساسا به در  و  (.9111، 1متخصصان علوم انساني است)وینگولز، شوارتز و الیکس

(. هوییت  9،1119فهم افراد از خودشان به عنوان یا وجود مشخص و متمیایز اشیاره دارد )واتیرل   
(؛ بنیابراین، هیم   9119، 9شناسد )اولسیون کند و باز ميای است که فرد، خودش را تعریف ميشیوه

(. هوییت اجتمیاعي مجموعیه    4،9119شناخت خویشتن است و هم معرفي خود به دیگران )شیلنکر 
خصوصیات اجتماعي، فرهنگي، رواني، فلسفي، زیستي و حتي تاریخي است که اعضای یا گیروه  

هیای  ها و افراد متعلق به آنها متمایز مي سازد. در باب انواع، مراتب و الیهماعي را از سایر گروهاجت
بنیدی  ای ابراز شده است. اما در بین کثرت دیدگاه هیا، طبقیه  های عدیده هویت، نظرات و دیدگاه

وییت از  مرتبه یا الیه فردی و اجتماعي دارای بیشترین طرفیداران و قیائالن اسیت. ه    9هویت به 
اجتماعي نیز واجد اهمیت اساسي اسیت چیرا کیه نق یه عزیمیت و منشیا        –منظر سالمت رواني 

سالمت فردی و نظم اجتماعي در س   کالن بوده و لنگرگاه ثبات فیردی و اجتمیاعي محسیوب    
(. بر این اساس هر نوع تزلیزل، گسسیت، تیاخیر و کیم رنگیي در هوییت       5،9117شود )وینگولزمي

های نظیم و انسیجام   اندازد و در س   اجتماعي نیز پایهخصیت را به مخاطره ميفردی، انسجام ش
سازد، این مساله از این جهت اهمیت مي یابد که م العات حاکي از آن است اجتماعي را سست مي

که در طوالني مدت هویت فردی و اجتماعي اثر تعاملي دارند و اثرات منفي ییا مثبیت آن هیا بیه     
شباهت مي یابند به همین دلیل وجود خلل در هر یا از این ابعیاد اثیر تعیاملي    مرور زمان به هم 

(. از همین رو از منظر سالمت رواني 9118، 6منفي تری بر جای خواهد گذاشت )آلبرلو و همکاران
گیردد. تحقیقیات   انسجام هویت چه در س   فرد و چه در س   جمعي ییا ضیرورت تلقیي میي    

عنوان یا فاکتور محافظتي سالمت روان م رح کیرده انید کیه بیا     متعددی هویت اجتماعي را به 
(، شرکت در فعالیت های مرتبط با سالمتي 9112، 7تاب آوری روانشناختي بیشتر )کني و همکاران

( دارای ارتبییاط مثبییت و  بییا 9115، 2، مییوران و سوسییمن9117، 8و ورزش )اسییتیون و همکییاران
(، افسیردگي  9118، 11متحیان )زویتلیر و همکیاران   مشکالت رواني و اجتمیاعي ماننید اضیظراب ا   

دارای ارتباط منفي است و برخي تحقیقات ماننید )میا لنتیایر و     (، 9112، 11)پستمس و همکاران
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( به شکل رادیکال تری نشان داده اند که هویت اجتماعي حتي  با کاها افکیار  9118، 1همکاران
 پارانویایي و کاها خ ر سایکوز نیز در ارتباط است.

گیری مفهوم هویت، مفهومي تحیت عنیوان   ( در عملیاتي کردن و قابلیت اندازه1266مارسیا ) 
و  9کنید: بحیران  گیری هویت، اساسیي تلقیي میي   پایگاه هویت م رح کرد . او دو روند را در شکل

ای که با جوانان انجام داد بیه  های ساختار یافته( همچنین در جریان مصاحبه1281. مارسیا )9تعهد
 7و سییردرگم 6زودرس 5معییوق 4هییار سییاخت )منزلییت / پایگییاه( هییویتي محقییق )موفییق(     چ

 )مغشوش/آشفته( دست یافت.
یابي با پراکندگي و ضبط هویت همیراه  در شرایط بهنجار، در موارد بسیاری روند آغازین هویت

اد دارای های دانشجویي، به نوعي آسیب زا است. افیر است. اما تداوم آن تا انتهای نوجواني و سال
دهنید و بیه تیداوم تعلییق و سیرانجامِ هوییت       هویت معوق تثبیت در چنیین حیالتي را نشیان میي    

کننید. چنیان کیه مارسییا     شوند و نه تعهدی را تعقیب میي اندیشند، نه درگیر بحران هویت مينمي
ز های مراحل قبلیي ناشیي ا  دارد، این پراکندگي مشخصاً حاصل سیر ناکام بحران( بیان مي1287)

و غلبیه   11، و اسیتقالل ابتکیارگری  2ییابي، خیود مختیاری   و اطمینان و ایمنیي  8شکست در اعتماد
کننید؛  میدار عمیل نمیي   است. این افراد جهت 14و احساس گناه 19، تردید19و عدم اعتماد 11ناایمني

زنید؛ تاکیید بیر    های معیني نیستند؛ القیدی در رفتارهایشان میوج میي  بند به هنجارها و ارزشپای
 16(. سایفگ کرنگ و فابیان 9111، 15گرایانه دارند )اسپرنیتال و اسپرنیتالای و نسبيگي لحظهزند

( در یا م العه مقایسه ای بین گروه بیماران و افراد سالم در سه س   سني نتیجه گرفتند 9118)
ی که افراد گروه بیمار میزان هویت معوق بیشتر، نشخوار فکری و روابیط والیدیني ناسیالم بیشیتر    

گزارش کرده اند به همین دلیل به نظر مي رسد که هویت معوق به ویژه در سنین بیاالتر ممکین   
است با پاتولوژی در ارتباط باشد. همچنین این گروه م ابق پژوها نصیرتي، مظیاهری، حییدری    

پیذیری  انید؛ و احتمیاالً در معیرض بیشیترین آسییب     ترین روابط را با والدین داشیته ( مختل1985)
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نشیان داده   (9117) 1عي قرار دارند. از سوی دیگر برخي م العات مانند ورشورن و همکیاران اجتما
 اند که افراد واجد پایگاه هویت آشفته کمترین میزان سازگاری را داشته اند.

یابي دانشجویان با متغیرهای بسیار دیگیری از جملیه   م العات نشان داده است که روند هویت
ها و نحوه سیازگاری بیا بافتیار دانشیگاه در ارتبیاط      صیلي، نوع آموزشپیشرفت تحصیلي، رشته تح

( بر این تصور بیود کیه محییط دانشیگاه و حضیور در آن فرصیتي اسیت کیه         1266است. مارسیا )
هویتهیای زودرس بیه هویتهیای موفیق تبیدیل گیردد و برخیي م العیات اخییر نییز )ورشیورن و            

 داده اند.  ( این موضوع را مورد تایید قرار9117همکاران،
در افراد دچار هویت زودرس خ ر مستحیل شدن در گروههای تندرو و افراطي و همانندسازی 

های موفق (. همچنین هویت1989جبراني، با چنین گروهها و مراجعي وجود دارد )پاشا، گل شکوه، 
ز نظر گیرند. او معوق از نظر تکاپو جهت وصول به هویت انتخابي روبروی هویت زودرس قرار مي

قدرت شناختي و قضاوت اخالقي و جرأت رقابت نیز افراد واجد هویت معیوق و دییررس بیه افیراد     
گراییي،  پیذیری اجتمیاعي و کاسیتي   ترند. با این حال در موضع سیازش دارای هویت موفق نزدیا

نفس، هویت زودرس در کنار هویت موفق و در برابر هویت اض راب و ترس و فقدان دغدغه عزت
 گیرد. از این رو این دو نوع پایگاه )پایگاه های موفیق و زودرس( در مقابیل هوییت   رار ميمعوق ق

های منفي و مثبتي با مواردی نظیر عزت نفس، کمرویي، اض راب های معوق و آشفته، همبستگي
در پژوها های خارجي در مورد پایگاه های هویت ، ورشورن و همکیاران   دهند.و ترس نشان مي

پژوهشي که به بررسي پایگاه های هویت از سنین نوجواني تا جواني پرداخته بودنید  طي   (9117)
نشان دادند که بین دختران و پسران از نظر میزان تالش برای اکتشا  هوییت تفیاوت معنیاداری    
وجود دارد به صورتي که زنان بیشتر واجد هویت معوق )میزان جست و جوگری و اکتشا  بیاال( و  

د پایگاه های هویت زودرس و آشفته) با وضعیت اکتشا  پایین و بي دغدغیه تیر   مردان بیشتر واج
به نسبت هویت(  بودند. آن ها همچنین در این م العه نشان دادند که نوجوانان دبیرستاني بیشیتر  
واجد پایگاه هویت آشفته و دانشجویان بیشتر واجد پایگاه هویت هیای  معیوق و همچنیین موفیق     

 بوده اند.

های دانشجویي غالباً تعداد افراد واجید هوییت   های انجام گرفته در ایران در نمونههادر  پژو
نتیایج  ( 1929دهنید. پیژوها جاللیي )   های موفق نشان میي غیرموفق را برابر و بیشتر از آزمودني

نشان داد که تقریباً هویت زودرس بیشترین میزان هویتي دانشجویان و هویت معیوق در کمتیرین   
این در حالي است که اریکسون به اقتضای ویژگي جستجوگری ایین نیوع هوییت و     است، حد آن

انتظار تناسب آن با اقتضای دانشجویي، بر ایین تصیوّر بیود کیه هوییت معیوق بیشیترین هوییت         
دانشجویي را تشکیل مي دهد و مارسیا تصوّر مي کرد فرصت دانشیجویي موجیب تغیییر و تبیدیل     

مکونید حسییني و همکیاران    ه هویت های پیشرفته خواهد بیود.  هویت انفعالي و تقلیدی زودرس ب

                                                           
1 .Verschueren, M., Rassart, J., Claes, L., et al. 
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نشان دادند که وضعیت دانشجویان ترم آخر از نظر هویت بین فیردی بهتیر از    ( دراین راستا1988)
دهد که دانشگاه در وضعیت بین فیردی آنهیا اصیالح ایجیاد     نشان مي شان بود. این یافتههمتایان

 کرده است.

(  1272ورد بررسي این پژوها هویت اجتمیاعي اسیت. تاجفیل )    یکي دیگر از مولفه های م
هویت اجتماعي را در  فرد مبني بر اینکه او متعلق به کدام گروه اجتماعي معیین اسیت و اینکیه    

کنید )عیالمي،   این تعلق با اهمیت دادن احساسي و ارزشي به این عضویت همراه است تعریف میي 
عي متمایز و رواب ي که در آنها موضیعي را اشیغال کیرده و    های اجتما(. افراد به تعداد شبکه1989

(. اهمییت هوییت اجتمیاعي تیا     9111، 1کنند هویت های متمایز دارند )استرایکرنقشي را بازی مي
(  نشان داده اند تعلق 9118) 9حدی است که برخي تحقیقات مانند م العه هکل، زاکي و ون باول

ای انگیزشیي ماننید تیرجی  اجتمیاعي و ارزش گیذاری      به پایگاه های هویت اجتماعي، مولفیه هی  
اجتماعي را به شکل وسیع تحت تاثیر قرار مي دهد به گونه ای که این تاثیرات در سی   عصیب   

 4پردازی هیا، منیابع هوییت اجتمیاعي را     شناختي نیز قابل ردگیری است. عمده تحقیقات و نظریه
اند)باقری و سلیمان نژاد ، رن معرفي کردهدسته: هویت ملي، هویت دیني، هویت قومي و هویت مد

، 1985جیاني،  ، علیي 1984، مقیدس،  1986، یونسیي،  1981، عیوضي، 1989، ل ف آبادی، 1929
اند. در راب ه با منابع هویت اجتماعي در جامعه ایران نیز م العاتي صورت ( تایید شده1986دغاقله، 

نجا هویت جمعي ایرانیان؛ با تاکیید  س»( طي پژوهشي تحت عنوان 1926گرفته است. حیدری )
گرایا دیني و دین داری در جامعه ایران بیاال اسیت و در مییان    نشان داد که « بر مولفه دینداری

چهار بعد دین داری به ترتیب؛ بعد شناختي، بعد اعتقادی، بعد عاطفي و بعد مناسکي دارای اولویت 
بین دانشجویان به دست آمد که میزان  در« بررسي وضعیت دینداری»اما در طرح  .و اهمیت است

بندی دانشجویان به ابعاد مختلف دینداری از واریانس قابل تیوجهي برخیوردار اسیت؛ متفیاوت     پای
بودن نمرات دینداری در ابعاد مختلف دینداری نشانگر این است که دینداری سنتي )کیه متضیمن   

بندی جویان رو به سستي است؛ ضمناً پایبندی افراد به همه ابعاد دینداری است(، در بین دانشپای
( نییز در  1924باشد.قنبری برزیان و همتي )به برخي از ابعاد دینداری زیاد و به برخي دیگر کم مي

گرایي، اعوجاج مفهیومي و نبیود   تقلیلیا م العه فراتحلیل در حوزه هویت دیني  نشان دادند که 
هیای هوییت دینیي در ایین     ضیعف سینجه  تیرین نقیاط   شناختي منسجم مهیم پایه نظری و روش

ها حاکي از وضعیت مثبیت هوییت دینیي و ارتبیاط     هاست. به طور کلي نتایج این پژوهاپژوها
های رقیب )هویت ملي و هویت قومیتي( بجز هوییت  زیستي بین هویت دیني و هویتمثبت و هم

 . استمدرن و جهاني 
توان از پژوها بهشتي و حق شده که ميدر بررسي هویت قومي در ایران نیز م العاتي انجام 

(، عبداللهي و 1981(،  توسلي و قاسمي )1988(، فکوهي )1926(، کرماني و ساعي )1926مرادی )

                                                           
1.Strayker 

2 .Hackel, L. M., Zaki, J., & Van Bavel, J. J. 
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( و حاجییاني  1987(، چلبیي ) 1981(، احمدلو و افروغ در آزربایجیان ) 1981بر در بلوچستان )حسین
-1989سنجا نگرش ها و ارزشها ) ( و در س   ملي برای کل اقوام، موج های طرح ملي1987)

دهد که ها نشان مي(  توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نام برد.نتایج اغلب این پژوها1924
 81هویت قومي در ایران قوی است. در تحقیق چلبي احساس هویت قومي و تعهید قیومي حیدود    

در خانیه بیه زبیان    درصد آزمودنیهای پژوها حاجیاني گزارش کردنید   89درصد است . همچنین 
درصد پاسخگویان ییا پیمیایا نییز قومییت را      5/78(. 1987گویند )حاجیاني، مادری سخن مي

(. در مورد هویت مدرن نیز برخي تحقیقات 1986دانستند )ابوالحسني، باعث غرور و افتخار خود مي
ییر هوییت   ( در مورد جهاني شدن و تغی1984صورت گرفته است مانند م العه مقدس و همکاران )

اجتماعي زنان، نتایج این پژوها نشان داد هویت مدرن، هویت جنسي زنان را تحیت تیأثیر قیرار    
داده و هویت مدرن جنسي در آنها شکل گرفته است. ضمناً هویت جنسي آنها برجسته گردیده و از 

 های قومي، گروهي، ملي و دیني آنها کاسته شده است. غلظت هویت
ام این پژوها در جامعه ایراني مي توان گفت که ایران، یا کشور در مورد ضرورت های انج

با جمعیتي جوان است از جمله اتفاقاتي که وقوع آن در مورد این جمعیت جوان ممکین و محتمیل   
است مقوله بحران هویت است. لذا بررسي هویت فردی و سنجا ابعیاد آن در مییان دانشیجویان    

هایي است که به بررسي همزمیان  وزه، شمار اند  پژوهاها در این حامری است از جمله کاستي
انید. بیر ایین اسیاس ایین تحقیقبیه دنبیال        ابعاد هویت در دو س   )فیردی / اجتمیاعي( پرداختیه   

  )قومي، متجدد، دیني(ها و منابع هویت فردی و اجتماعي پاسخگویي به این سوال است که مؤلفه
 ند و چه ارتباطي بین آنها وجود دارد؟در میان دانشجویان دانشگاه های تهران کدام

 

 روش
در پییژوها حاضییر )پیمایشییي( اکتشییافي اسییتفاده شیید.  1یییابيدر اییین پییژوها از روش زمینییه

تمامیدانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشید، دکتیرای   
انساني دانشگاه های شیهر  ای و دکترای تخصصي رشته های فني مهندسي، پزشکي و علوم حرفه

به عنوان جامعه در نظر گرفته شیدند. در ایین پیژوها از روش     27-26تهران، در سال تحصیلي 
ای استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز، فهرستي کامل گیری تصادفي خوشهنمونه

آزاداسیالمي در شیهر    های تحت پوشا وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاهاز تمامي دانشگاه
های منتخیب تهییه گردیید و از هیر     های دانشگاهتهران تهیه شد. در گام بعد فهرستي از دانشکده

ای انتخاب گردید. برای محاسبه حجم نمونه از روش مورگان استفاده گردید. بر این دانشکده نمونه
ایند پیژوها، کنتیرل   اساس در پژوها حاضر و در اجرای مراحل تهیه ابزار به جهت حساسیت فر

پرسشینامه پیس از    594پرسشنامه توزیع گردید که تعداد  611خ ا، احتمال ریزش آزمودني، تعداد 

                                                           
1. survey research 



 های تهرانهای هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاهمنزلت سنجش وضعیت توزیع و ارتباط

131 

 

های نامناسیب، ثبیت و اطالعیات آنهیا تحلییل      گذراندن مراحل کنترل، بازبیني و حذ  پرسشنامه
 گردید. 

 

 ابزارهای پژوهش

: در ایین  1(EIS-Eom)الف( پرسشنامه گسترش یافته سنجش  ینی هویطت مطن  

 64( استفاده گردید. پرسشینامه دارای  EMO-EIS-2پژوها از پرسشنامه هویت فردی آدامز )
هیا پاسی  داده   بیه گوییه  ای درجیه  6و به صیورت   9بندی لیکرتباشد که بر مبنای درجهگویه مي

، 4توسیط آدامیز   1272در سیال   9(EIS -EOMشود.  پرسشنامه سنجا عیني هویت من )مي
برای سنجا چهار پایگاه هویتي سیردرگم، زودرس، معیوق و موفیق در سیه حی یه       6فیچ و 5شي

سوال در هر  9شغل، سیاست و مذهب ساخته شد. تعداد سواالت این پرسشنامه با توجه به طراحي 
سیوال بیرای پرسشینامه سینجا عینیي       94سوال برای هر پایگاه هویتي شامل  6حی ه و جمعاً 

و آدامیز بیا    7گراته وانیت  1284(.در سال 1982، نقل از سلگي،1282ران، هویت بود )آدامز و همکا
-EOMتفکیا جنبه عقیدتي و بین فردی، با توسعه پرسشنامه سنجا عیني پایگاه هویت من )

EIS   ( اولین پرسشنامه گسترش یافته سنجا عیني پایگیاه هوییت مین ،)EOM-EIS-1 را )
محتوای شغل، سیاست، فلسفه زندگي و میذهب را  ساختند. این پرسشنامه در بخا عقیدتي، چهار 

سوال بیرای هیر پایگیاه هیویتي(      8سوال برای هر یا از چهار محتوا و جمعاً  9)با در نظر گرفتن 
سوال در نظر گرفتیه شیده    8پایگاه هویتي که برای هر پایگاه هویتي  4شود. با توجه به شامل مي

تصاص یافته اسیت. در بخیا هوییت بیین     سوال به بخا عقیدتي هویت اخ 99است در مجموع 
فردی نیز چهار حی ه نقا جنسي، انتخاب دوست، تفری  و وعده مالقات با جنس مخالف در نظر 

سوال و در کل، پرسشینامه   99گرفته شده است. تعداد سواالت این بخا نیز مانند بخا عقیدتي 
 (.1924سوال است )سلگي،  64دارای 

( خصوصاً در بخا بین EIS-EOM-1با اصالح پرسشنامه ) 8آدامز و بنیون 1286در سال 
( را بیا  EOM-EIS-2فردی، دومین پرسشنامه گسترش یافته سنجا عیني پایگاه هویت من )

سوال مورد اصالح قرار دادند )همان منبع(. کاربرد این پرسشنامه  64حفظ همان ساختار و با همان 
عتبار و پایایي پرسشنامه را در حد قابیل قبیولي   کشور گزارش شده است.آدامز و همکاران، ا 97در 

-EOM( و )EOM-EIS-1اند. آنهیا پینج نیوع اعتبیار را در میورد پرسشینامه )      گزارش کرده

                                                           
1. extended objective measure of ego Identity states. 

2. Likert,s Scale 

3.extended objective measure of ego identity states 

4. Adams 

5. Shea 

6. Fitch  

7.Gratevant 

8.Bennion 
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EIS-2بین، همزمان و دو نوع اعتبار سیازه شیامل:   اند که عبارتند از پیا( مورد بررسي قرار داده
لعه پایایي پرسشنامه، ضریب آلفیای کرونبیاخ   اعتبار تحلیل عاملي، همگرا و واگرا. همچنین در م ا

تیا   52/1نفر از دانشجویان زن و مرد در دو مقیاس عقیدتي و بین فیردی( از   698)اجرا شده روی 
آزمون مجدد محاسبه شده از سوی گراته وانت و آدامیز   -به دست آمد. ضریب پایایي آزمون 81/1

( ضریب آلفیای  1286 العه بنیون و آدامز )گزارش شده است.در م 89/1تا  52/1از  1284در سال 
بیه   81/1تیا   61/1بود؛ در حالي که در گروه ایرانیي ایین ضیریب از     58/1های بین فردی مقیاس

 (.1989دست آمد )غضنفری، 

 هوییت بیرای سیاخت پرسشینامه    ب( پرسشنامه هویت اتتاا ی )محقق سطاخته(:  

هیای  ها و پرسشینامه تدا به م العه مقیاساجتماعي اقدامات زیادی صورت گرفت. به این منظور اب
تهیه شده با همین موضوعات مبادرت گردید و به موازات آن از نظرات کارشناسیان و متخصصیان   

داد در هیر ییا از   های هویت ملي و اجتماعي استفاده شد. م العات نشان میي جهت تدوین مولفه
، 1981، یوسیفي  1988)قنبری ، ملي و قومي بخا آن یعني هویت 9های هویت اجتماعي و حوزه

و ...( و هویت میدرن،   1984زند ، شجاعي1986، و... (، هویت دیني )پویافر 1989جهاددانشگاهي ،
 91از  ایب يهایي ساخته شده است. پس از بررسو ...( مقیاس 1986،ي، ابوالحسن1984پور،  ي)قل
 952ها مجموعا  اسیمق نیا يامبه دست آمده در تم یمولفه ها يتمام نیحوزه و تدو نیا اسیمق

شید.   یيمیدرن شناسیا   تیی و هو يقوم تیهو  ،يمل تیهو ،ينید تیهو يمولفه در چهار حوزه کل
حیوزه   4مولفیه   952 میامي عمل شد و ت یصور یيپرسشنامه با استفاده از روا یيروا يبررس یبرا

شناسي و استاد جامعه 5، استاد علوم سیاسي 9نظر قرار گرفت. )استاد و صاحب 19هویتي در اختیار 
بندی نمایند. های هر سرفصل را رتبهاستاد روانشناسي(. از این اساتید درخواست گردید کل مولفه 4

 لیمولفه تقل 151مرحله تعداد سواالت به  نیگردد در ااین اقدام خود نوعي اعتبار محتوا قلمداد مي
منظور اعتباریابي این پرسشنامه و پاس  بیه ایین   شد. به  يابیکرد و در دو مرحله اجرا و اعتبار  دایپ

سنجد ییا نیه، از روش اعتبیار    سوال که پرسشنامه واقعاً آن چه را که برای آن طرح شده است مي
تحلیل عامل اکتشافي مورد استفاده قرار گرفیت. بیا    وشسازه  استفاده شد. در جهت اعتبار سازه، ر

عامیل   19عامل شناسایي شد کیه تنهیا    91مون، جمعاً خرده آز 4توجه به نتایج تحلیل عاملي، در 
کروباخ بهره گرفتیه شید و    یآلفا یيایپا بیپرسشنامه از ضر یيایپا يدار بود. جهت بررسآنها معني

 بیی میدرن بیه ترت   تیو هو ينید تیهو ،يقوم تیهو اسیخرده مق یسهبرا بیضر نیا يکل زانیم
توان گفت که کیل سیواالت پرسشینامه    مجموع ميبه دست آمد. در  71/1و  25/1،   84/1برابر  

 .مدرن( را بسنجد –دیني  –تواند هویت اجتماعي )قومي مي
هیا بیه صیورت    هیا و ثبیت داده  ها، کدگذاری پرسشینامه و بازبیني پرسشنامه یاز جمع آور بعد

ن چنید  و آزمون رگرسییو  کای اسکوئربرای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون ای انجام شد. رایانه
 استفاده شد. مرحله ای )گام به گام( 
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 هایافته
اند. بیشترین فراواني گروه نمونه درصد حجم نمونه را تشکیل داده 2/49درصد و مردان  6/54زنان 

 4/99سال قرار دارد. میانگین سیني جمعییت پاسیخگو     96تا  17درصد( در طیف سني  89)حدود 
باشد. مي 26/4باشد. انحرا  استاندارد نیز سال مي 59سال و باالترین سن  17سال، کمترین سن 

همچنین بیشترین درصد گروه نمونه مربوط به دانشجویان مق ع کارشناسیي اسیت کیه بیشیترین     
آموختگان گروه آموزشي علوم انساني رتبه فراواني را در میان جمعیت جامعه دانشجویي دارد. دانا

 دارند. اول از حیث فراواني در میان گروه نمونه 
 

 های آماری توصیفی متغیرها. شاخص0جدول 

شاخص 

 آماری

 متغیر

 دامنه
کاترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 تعداد واریانس

هویت 
 اجتماعي

161 79 999 468699/1 96/94 17499/1 594 

 594 1/87 94/2 44/96 79 12 54 هویت قومي
 594 56/559 59/99 16/79 194 94 21 هویت دیني
 594 56/46 89/6 96/97 64 17 47 هویت مدرن
 594 15/111 42/11 6/47 86 18 68 هویت موفق
 594 19/122 11/14 97/71 22 18 81 هویت معوق

هویت 
 زودرس

67 91 88 96/57 81/11 71/116 594 

 594 54/195 91/11 17/71 25 99 79 هویت آشفته

 

اعیت مورد مطالعه از حیث فراوانطی دارای تفطاوت   پایگاههای هویت فردی در ت

 دار هستند.معنی
برای آزمون این فرضییه از آزمیون کیای اسیکوئر اسیتفاده شید. جیدول زییر اطالعیات بعید           

 دهد.پایگاه هویت آشفته، زودرس، معوق و موفق را ارائه مي 4ایدئولوژیا 
 فردیپایگاه هویت  4. آزمون کای اسکوئر بعد ایدئولوژیک 3جدول 

 تفاوت مورد انتظار N مشاهده شده N پایگاه هویت فردی

 -5/61 5/116 45 آشفته
 -5/97 5/116 62 زودرس
 5/165 5/116 979 معوق
 -5/66 5/116 41 موفق
 ___ ___ 496 جمع
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ها مبین این هستند که هویت معوق اولین پایگاه هویتي و تعیداد آن از حید میورد انتظیار     داده
پایگاه هویت فردی را در بعید بیین فیردی     4است. جدول زیر نیز اطالعات مربوط به بسیار بیشتر 

 دهدنشان مي

 
 پایگاه هویت فردی 4. آزمون کای اسکوئر بعد بین فردی 2جدول 

 تفاوت مورد انتظار N مشاهده شده N پایگاه هویت فردی

 -92 119 69 آشفته
 -21 119 11 زودرس
 911 119 919 معوق
 -71 119 91 موفق
 ___ ___ 418 جمع

 
 . جدول کای اسکوئر4جدول 

 بعد بین فردی بعد ایدئولوژیک 

 618/541 497/947 کای اسکوئر
 9 9 (DFدرجه آزادی )
 P 11/1>P<11/1 داریس   معني

 

له کای اسکوئرهای حاص 11/1و در س   معناداری  9حاصله و درجه آزادی  2با عنایت به 
هیای میورد   های مشیاهده شیده و فراوانیي   باالتر از کای اسکوئر جدول است. بنابراین بین فراواني

 داری وجود دارد.انتظار تفاوت معني

برای آزمون ایین فرضییه از روش    .تاثیر دارد هویت فردی بر متغیر هویت اتتاا ی

تحلییل رگرسییون مجموعیه    در جریان .ای )گام به گام( استفاده شده استتحلیل رگرسیون مرحله
تواننید  متغیر: هویت معوق، هویت آشفته و هویت موفق مي 9بین مشخص شد که متغیرهای پیا

تیرین  قیوی .بینیي کننید  به عنوان بهترین مجموعه متغیرها، هویت اجتماعي دانشیجویان را پییا  
، P ،554/2=t<11/1) بیني کننده هویت اجتماعي دانشیجویان، متغییر هوییت معیوق اسیت     پیا
984/1= ß ) درصد از واریانس نمرات هویت اجتماعي دانشجویان را به  7/14این متغیر به تنهایي

دو متغییر  همچنیین   .(P ،978/21=F ،147/1=9R<11/1) کنید داری تعییین میي  صورت معني
داری تعیین درصد از واریانس هویت اجتماعي را به طور معني 4/95هویت معوق و آشفته روی هم 

متغیرهای هویت معوق هوییت آشیفته و هوییت    .( P ،151/21=F ،954/1=9R<11/1)کنندمي
 کننید داری تعیین ميدرصد از واریانس هویت اجتماعي را به طور معني 6/96در مجموع نیز موفق 

(11/1>P ،149/64=F ،966/1=9R). 
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 ای اثر هویت فردی بر هویت اجتماعی.  نتایج تحلیل رگرسیون مرحله5جدول 

 ینی کنندهبپیش

 )متغیر مستقل(
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 P 548/1 111/19 11/1>P 514/1 886/11 11/1>P<11/1 554/2 986/1 هویت معوق

 P 999/1- 792/7- 11/1>P<11/1 -714/8 -967/1 - - - هویت آشفته

 P<11/1 162/9 19/1 - - - - - - هویت موفق

گي ضریب همبست
 )Rچند متغیری (

986/1 517/1 591/1 

چند  ضریب تعیین
9متغیری ( R( 

147/1 954/1 966/1 

 F 978/21 151/21 149/64مقدار 

داری س   معني
)P( 

11/1>P 11/1>P 11/1>P 

 
بیني هوییت اجتمیاعي بیه    هر یا از متغیرهای: هویت معوق، آشفته و موفق برای پیاوزن 

شود متغیرهای هویت معوق و باشد. همانگونه که مالحظه ميمي 929/1و  -19/1، 947/1ترتیب 
اند، در حالي که متغیر هویت آشیفته دارای  هویت موفق با ضرائب مثبت وارد معادله رگرسیون شده

 .ضریب منفي است

 

 گیریبحث و نتیجه
مساله اصلي پژوها بررسي وسنجا وضعیت توزیع و ارتبیاط منزلیت هیای هوییت فیردی و      

های توصیفي متغیرهیای  در تحلیل داده. اجتماعي در میان دانشجویان دانشگاه های تهران بود

توان گفتکه در میان مولفه های هویت اجتماعي  هویت قیومي از غلظیت پیذیرش    پژوها مي
ها گواه آن هستند که قومیت متغیری قوی و عوامل مستخرج از آن ری برخوردار است. دادهباالت

هستند. بعد از هویت قومي، هویت مدرن و بعد از آن هویت دیني قرار دارد.  مقبول پاسخگویان
م العه نتایج هویت فردی نیز گویای آن هستند که بیشترین حجم پاسخگویان در پایگاه معوق 

تند و این پایگاه در هر دو بعد ایدئولوژیا و بیین فیردی در رتبیه اول قیرار گرفتیه      متمرکز هس
است. در بعد ایدئولوژیا، پایگاه زودرس در رتبه دوم بوده و در بعد بین فردی هویت آشیفته در  
رتبه دوم قرار دارد . در م العه جنسیتي هویت فردی، باز هویت معوق در رتبه اول قرار دارد )در 

بعد(. در بعد ایدئولوژیا )هم در زنان هم در مردان( هوییت زودرس در   9جنس و در هر هر دو 
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رتبه دوم دیده مي شود. در بعد بین فردی، )هم در زنان، هم در مردان( پایگیاه آشیفته در رتبیه    
بندیها، هویت موفق در دوم قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این است که در تمامي این طبقه

درصید   11پایگاه هویت فردی، جلب پاس  )حیداکثر(   4قرار دارد و سهم آن از  4یا  9ی هارتبه
تیا   61جمعیت نمونه است. نکته دیگر شناسایي جایگاه برتر هویت معوق است. این پایگاه بین 

 درصد جمعیت پاسخگوی این پژوها را شامل شده است. 71
ني اریکسون همخوان است. اریکسون بییافته پژوهشي کثرت مشمولین پایگاه معوق با پیا

بیني کرده بود هویت معوق به جهت فرایند جستجوگری و کنکاش موجیود در آن،  ( پیا1268)
( 1266مقتضای دوره دانشجویي است و لذا بیشترین فراواني را در بین دانشجویان دارد. مارسیا )

تعداد را به موفق بدل کنید.  تواند هویت معوق پر کرد دانشگاه مکاني است که مينیز تصور مي
، 1224، آرچیر و واتیرمن،   1277ای تحقیقات دیگر )مونرو و آدامز، ها با نتایج پارهبینياین پیا

( و پاشیا و گیل   1981( و برخي تحقیقات داخلي همچون تحقیق شکرایي )1229استرایت ماتر، 
ییان دانشیجویان رواج   ها، هویت تعلیقي در م( همخوان است. بر پایه این پژوها1989شکوه )

های داخلي شود.اما نتایج برخي پژوهادانشجویان را شامل مي %91تا  95بیشتری دارد و بین 
( با نتایج این پژوها نیاهمخوان  1981(، شکرکن و همکاران )1987همچون پژوها جاللي )

وق با درصد رتبه اول را احراز کرده است و مع 5/51است. در پژوها جاللي، هویت زودرس با 
 درصد سهم ناچیزی در پوشا پایگاه هویتي دانشجویان داشته است. 6/4

( از 9117در مقایسه با م العات خارجي اگر چه بخشي از یافته های ورشورن و همکیاران ) 
جهت وجود میزان باالی هویت معوق در دانشجویان با نتایج پژوها حاضر همخواني دارد امیا  

ایگاه هویت موفیق را در کنیار هوییت معیوق بیاالترین هوییت       بخا دیگر از یافته های آنها پ
دانشجویان معرفي نموده بود این در حالي است که در پیژوها حاضیر هوییت موفیق جایگیاه      
باالیي در رتبه بندی ندارد و از این منظر با نتایج پژوها حاضر ناهمخوان است. نکته ای کیه  

دانشجویان ایراني بر خال  برخیي م العیات   در اینجا قابل توجه به نظر مي رسد این است که 
خارجي که نشان داده اند هویت موفق یکیي از پایگیاه هیای عمیده هوییت دانشیجویان اسیت        

 وضعیت مناسبي ندارند.
های قابل زکر این پژوها اینکه افراد متعلق به هر پایگاه در هیر دو جینس   از دیگر یافته 

د ایدئولوژیا هم در بعید بیین فیردی( در هیر دو     خیلي شبیه است. اوالً هویت معلق )هم در بع
جنس در رتبه اول و پایگاه زودرس در هر دو جنس در پایگاه دوم است. لذا این ادعا که پایگیاه  

شود. تنها تفیاوت جنسییتي، مربیوط بیه بعید      زودرس در زنان، پایگاه برتر و مهمتر است رد مي
و چهارم در دو جنس معکوس شده اسیت   ایدئولوژیا است. در این بعد ترتیب پایگاههای سوم

)در زنان هویت موفق در رتبه سوم و هویت آشفته در رتبه چهارم اسیت امیا در میردان هوییت     
آشفته در رتبه سوم و هویت موفق در رتبه چهارم قرار دارد(. درصد شمول این پایگیاه هیا هیم،    

درصید اسیت. ییا     1/8ردان درصد اما در می  9/11متفاوت است. في المثل پایگاه موفق در زنان 
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درصد است. که این یافته با نتایج پژوها  2/11درصد، اما در مردان  8/2پایگاه آشفته در زنان 
 ( سازگار است. جاللي اعالم کرد که هویت آشفته در مردان باالتر از زنان است. 1987جاللي )

ه ترتییب در هیر دو   در بعد بین فردی، گرچه ترتیب پایگاه ها در هر دو جنس شبیه است )ب
جنس: معوق، آشفته، موفق، زودرس( اما درصدها در دو جنس متفاوت است. بیشترین تفاوت در 

درصید. در   1/11درصد است، امیا در زنیان    91اینجا به هویت آشفته مربوط است که در مردان 
براین درصد مردان(. بنا 9/5درصد زنان در مقابل  9/2هویت موفق هم درصد زنان بیشتر است )

توان گفت که: زنان در کل در هر دو بعید بیین فیردی و اییدئولوژیا در     بندی ميدر مقام جمع
قیاس با مردان از وضعیت زیر برخوردارند:هویت موفق بیشتر.هویت آشفته کمتر.هوییت زودرس  

 بیشتر.هویت معلق، در بعد ایدئولوژیا کمتر و در بعد بین فردی بیشتر.

تفاوتها )با عنایت به فراواني و درصد کل پاسخگویان( چشیمگیر   همانگونه که زکر شد این
اند تا تفاوت.نکته دیگر در باب نتایج هویت فردی بیه  نیست و اعداد و ارقام بیشتر مؤید شباهت

شود به شرح زیر:در حالیکه پایگیاه معیوق   تفاوتهای دو بعد ایدئولوژیا و بین فردی مربوط مي
 9/74ز کرده در بعد بین فردی از درصد بیاالتری برخیوردار اسیت )   بعد رتبه اول را احرا 9درهر 

درصد(پایگاه زودرس در بعد ایدئولوژیا در رتبه دوم است اما در بعد بین  8/69درصد در مقابل 
درصد(پایگاه آشفته در بعد اییدئولوژیا   7/9درصد در مقابل  9/16فردی در رتبه آخر قرار دارد )
درصید( و   4/15درصید در مقابیل    6/11د بین فردی در رتبیه دوم ) در رتبه سوم است اما در بع

پایگاه موفق در بعد ایدئولوژیا در رتبه آخر است )چهارم(، اما در بعد بین فردی در رتبیه سیوم   
 درصد(. 6/7درصد در مقابل  4/2است )

توان گفت که جمعیت دانشجویي جامعه مورد م العیه  های به عمل آمده مينظر به ارزیابي
)دانشگاههای شهر تهران( وضعیت هویتي م لوبي ندارد و درگیر تعلیق و تیاخیر هوییت اسیت.    

انید )در بعید   اند ییا گرفتیار هوییت زودرس   بیشترین کساني که از هویت تعلیقي هم خارج مانده
ایدئولوژیا( که هویتي خام و تقلیدی است یا در پایگاه هویت آشفته )در بعد بین فردی( گرفتار 

د. غیر از احراز رتبه اول توسط هویت معلق، نکتیه نگیران کننیده دیگیر، فاصیله فیاحا       انشده
های داخلیي شییوع هوییت    جمعیت این پایگاه با پایگاه بعدی است. در حالي که برخي پژوها

، گیل شیکوه،   1981اند )شیکرایي،  درصد گزارش کرده 91تا  95تعلیقي در جامعه دانشجویي را 
درصد )در بعید   9/74)در بعد ایدئولوژیا( تا  8/69این هویت را بین ( این پژوها شیوع 1989

 بین فردی( به دست آورده است.
در خصوص یکي دیگر از فرضیات این پژوها نیز مي توان گفت هویت اجتمیاعي ابیواب،   

ای، دینیي، ملیي،   اقسام و ابعاد مختلفي دارد شامل هویت: قومي، جنسي، فرهنگي، سني، طبقیه 
(. 1987، حاجییاني،  1981، عیالمي،  9119، نژادی، خانوادگي، نسلي و... )وودوارد، شغلي، جهاني

قسیم هوییت دینیي، قیومي و میدرن از مهمتیرن و        9طبقیه ییا    9در بین این ابعیاد و اقسیام،   
های تعریف فرد از خود در صورت حضور در گروههای اجتماعي است؛ کیه در  اثرگذارترین شیوه
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رکن هویت اجتمیاعي در ایین پیژوها وارد کیرده و بیه       9ه عنوان بعد را ب 9این پژوها این 
عنوان متغیرهای اصلي هویت اجتماعي مورد م العه قرار داده شدند. در حقیقت محتوای فرضیه 
دوم یا مفروضه پیشیني بود که تحقیق حاضر بر روی آن استوار و به مدد آن پا گرفته اسیت.  

در اینجا به دلیل اختصار بدان ها اشاره نشد( نیز نشان ها )که نتایج حاصل از ماتریس همبستگي
متغیر  9داد که این مفروضه از اصالت و اعتبار مفهومي الزم برخوردار است؛ زیرا از یا سو هر 

مورد نظر، متغیرهایي اجتماعي هستند و از سوی دیگر با هم پیوند، همگني و همسیویي دارنید.   
و پژوها های قبلي مستقر شد امیا بیه کمیا نتیایج و     لذا گرچه این مفروضه به مدد نظریات 

پایگاه هویت موفق های این پژوها تایید گردید. در مورد فرضیه سوم نیز مي توان گفت یافته
ملیي و   –عامل هویت قومي شامل احساس تعهید قیومي، همگراییي فرهنیگ قیومي       9با هر 

هویت معوق بیا عامیل احسیاس     پایگاه.دار استاحساس تعلق قومي دارای ارتباط مثبت و معني
دار )مثبت( دارد ولي با عامل همگراییي فرهنیگ   تعهد قومي و احساس تعلق قومي راب ه معني

عامیل هوییت قیومي     9پایگیاه هوییت زودرس بیا هیچییا از     .ملي فاقد راب ه اسیت  –قومي 
ي دار منفی عامیل هوییت قیومي دارای راب یه معنیي      9پایگاه هوییت آشیفته بیا    .ای نداردراب ه
دار و از نیوع  ها گویای آن هستند که عوامل هویت قومي با هویت موفق راب ه معنیي داده.است

مثبت دارند بالعکس هویت آشفته با هویت قومي دارای راب ه منفي و معکوس است. در تحلیل 
( در بررسیي  1221های فیني کما گرفیت. فینیي )  ای پژوهاتوان از نتایج پارهها مياین داده
ویت قومي بر حرمت خود، اعتماد به خود و هد  زندگي دریافت که بین هویت قیومي و  تاثیر ه

صورت که با افزایا س   ایین متغیرهیا هوییت     متغیرهای مورد اشاره راب ه وجود دارد؛ بدین
همچنین م العات نشان داده است میزان تعهید و مشیارکت در امیور    .یابدقومي نیز افزایا مي

یت موفق همبستگي مثبت دارد. طبق این نظر گاه، فیرد دارنیده هوییت    سیاسي، اجتماعي با هو
کنید و کمتیرین حضیور و    اجتماعي نگاه میي  –سردرگم، سلبي و منفي بافانه به حضور سیاسي 

 (.1987مشارکت مربوط به هویت زودرس است )جاللي، 
تعلیق،  توان گفت از آنجا که هویت قومي جهت ظهور و بروز، بیه تعهید،   بر این اساس مي

پیذیری از  شناخت و آگاهي قومي محتاج است با هویت موفق ]کیه تعهید و تعلیق و مسیئولیت    
های آن است[ همبسته است. این راب ه را به شکلي محیدودتر در مییان پایگیاه معیوق و     مولفه

توان شناسایي کرد. محدودیت مذکور به بحرانهای زیربط پایگاه معوق وابسیته  هویت قومي مي
معکوس بین هویت قومي و پایگاه آشفته نیز به مختصات و اوصا  پایگاه میذکور   است. راب ه

های آن اسیت.  وابسته است که رد و طرد تعهد و تعلق ]از جمله در مورد هویت قومي[ از مولفه
هوییت  بدین صورت بدست آمد که  در مورد راب ه پایگاههای هویت فردی با هویت دیني نتایج

عامیل   9هویت معوق با هر . دار استت دیني دارای راب ه مثبت معنيعامل هوی 9موفق با هر 
هویت زودرس با عامل تحمل و همزیستي دیني . دار استهویت دیني دارای راب ه مثبت معني
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هویت آشفته با  .ای ندارددار است و با دو عامل دیگر هویت دیني راب هدارای راب ه مثبت معني
اب ه است. با دو عامل الزام اجتماعي بیه دیین و تعهید و الیزام     عامل هویت دیني دارای ر 9هر 

ها موید این هستند این داده.دیني راب ه منفي ولي با تحمل و همزیستي دیني راب ه مثبت دارد
شیود و  که بیشترین همبستگي مثبت بین هویت موفق و معوق با عوامل هویت دیني دیده میي 

 .ته با عوامل هویت دیني وجود داردبیشترین راب ه منفي نیز بین هویت آشف
( نشیان داد کیه   1972نژاد )نژاد همخوان است. رحیميها با نتایج پژوها رحیمياین یافته

نفي هویت دیني با هویت آشفته و معوق همبستگي مثبت دارد. البته نتایج این پژوها در مورد 
ات مار  اشیتروم، آدامیز و   در م الع .نژاد ناهمخوان استهویت معوق با نتایج پژوها رحیمي

( نیز همبستگي مثبت بین شرکت در مراسم کلیسا )هویت دیني( و پایگاههیای  1224همکاران )
( نیز راب ه مثبت بین هویت دیني و هویت معوق، 1227موفق و زودرس نشان داده شد. فولتن )

پیژوها بیا    نتیایج ایین  .همچنین راب ه منفي هویت دیني با هویت معوق و آشفته را نشان داد
( نشان دادند انجام مراسم میذهبي  9111نتایج م العه کانگ همخوان است. کانگ و همکاران )

قیومي از سیالمت    –اند و افراد دارای هیویتي دینیي   و رفتن به کلیسا مستقیماً با هویت مرتبط
ب ه در مورد را.روان و ثبات هیجاني بیشتر و عزت نفس باالتر ]اوصا  هویت موفق[ برخوردارند

عامیل   9هویت موفق با . پایگاههای هویت فردی با هویت مدرن نتایج زیر به دست آمده است
هویت معوق با . دار داردهویت مدرن )تعامل و تکثر فرهنگي و جهاني نگری( راب ه مثبت معني

هوییت زودرس  .عامل تعامل و تکثر فرهنگي راب ه مثبت ولي با جهاني نگری راب ه منفي دارد
هویت آشفته با تعامل  .نگری بي ارتباط استل و تکثر فرهنگي راب ه مثبت ولي با جهانيبا تعام

ها موید ایین هسیتند   داده.نگری راب ه منفي داردو تکثر فرهنگي راب ه مثبت و با عامل جهاني
که در هویت فردی بیشترین همبستگي مثبت بین هویت موفق و عوامل هوییت میدرن وجیود    

ویت فردی با هویت مدرن در سایر پایگاههای هویت فردی متالطم و متغییر  دارد. این راب ه ه
 است.

همچنین در مقام تجمیع  اثر هویت فردی بر تمامي ابعاد هویت اجتماعي مي توان گفت که 
دو . همچنیین   بیني کننده هویت اجتماعي دانشجویان، متغیر هویت معوق استترین پیاقوی

درصید از وارییانس هوییت اجتمیاعي را بیه طیور        4/95هیم   متغیر هویت معوق و آشیفته روی 
. و این یافته ها نشان از اهمیت مولفه های هوییت فیردی بیر شیکل     کنندداری تعیین ميمعني

گیری هویت اجتماعي دارد. معنای این راب ه این است که بخا زیادی از راب ه تعاملي هویت 
نای پایگاه های هویت فردی آشفته و معیوق  فردی و اجتماعي در میان دانشجویان ایراني بر مب

شکل مي گیرد که جزو مولفه های موفق هویت محسوب نمي شوند. همان گونیه کیه م العیه    
( نشان داده بود اثرات منفي و مثبت هویت فردی و اجتماعي به میرور  9118آلبرلو و همکاران )

د چرا که ممکن اسیت  به هم نزدیا تر مي شوند و این موضوع ممکن است هشدار دهنده باش
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هویت اجتماعي دانشجویان به تبع پایگاه های هویت فردی در وضعیت نامناسبي قرار بگیرد. از 
، زویتلر و همکاران، 9117؛ استیون و همکاران، 9112آنجا که م العاتي مانند )کني و همکاران، 

اجتمیاعي  ( نقا هویت اجتمیاعي را در سیالمت روانیي و    9112و پستمس و همکاران،  9118
برجسته دیده اند به نظر مي رسد این موضوع نیازمنید توجیه و برنامیه رییزی بیشیتر اسیت تیا        
دانشجویان هم در پایگاه های هویت فردی در وضعیت مناسب تری قرار بگیرند و به تبع آن از 

 وجوه مثبت منابع هویت اجتماعي بهره مند شوند.
سیئوالن حیوزه ی سیاسیت گیذاری هیای      بر اساس یافته های این پژوها مي توان به م 

آموزش عالي و توسعه فرهنگي و اجتماعي پیشنهاد نمود برنامه های مدوني برای کاها چالا 
 ها و آسیب های ناشي از بحران هویتي و مشکالت در هویت یابي دانشجویان تنظیم نمایند.
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