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بر  همجنسآموزان دبيرستاني دختر و پسر مرتبط با غير  هاي هويتي دانش بيني پايگاه پيش

   در شهر تهرانها  آنشناختي هاي دموگرافيك و روان ويژگياي از  پارهاساس 

 
3، بهرام صالح صدق پور2 رحمت اله نوراني پور،1 قهسارهمحموديمليحه 

  

  

  چكيده

به اين دليل . هاي مختلف زندگي مؤثر است و عوامل متعددي نيز در آن دخيل هستند نهكسب هويت منسجم در زمي :زمينه و هدف

هاي هويتي  بيني پايگاه رسد و هدف اين پژوهش پيش آموزان، ضروري به نظر مي هاي هويتي در دانش بررسي عوامل مؤثر بر پايگاه

  .ها بود شناختي آن هاي دموگرافيك و روان اي از ويژگي آموزان دبيرستاني دختر و پسر مرتبط با غير همجنس بر اساس پاره دانش

مشغول به سر دبيرستاني پآموزان دختر و  دانشطرح تحقيق از نوع مقطعي و با روش همبستگي بود كه در جامعه  :ها مواد و روش

آموز   دانش200شامل  نمونه اين پژوهش .شتند، انجام شد داارتباط خود غير همجنس با در شهر تهران كه 1385در سال تحصيل 

اطالعات با . گيري در دسترس انتخاب گرديد بود كه از طريق روش نمونه) آموز دختر  دانش99آموز پسر و   دانش101(دبيرستاني 

مه مقياس عشق اشترنبرگ به دست آمد و با نا نامه گسترش يافته سنجش عيني منزلت هويت من و پرسش استفاده از دومين پرسش

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) تحليل رگرسيون چند متغيري(ي توصيفي و استنباطي هاي آمار روش

  متغير جنسيت با پايگاه در حال هويت. دار نداشت پايگاه هويت يافته، رابطه معنينتايج نشان داد هيچ يك از متغيرهاي تحقيق با  :ها يافته

 و  > F  ،01/0(P= 595/4(هيجان، صميميت و جنسيت با پايگاه هويت زودرس ، متغيرهاي ترتيب تولد، )F ، 01/0 < P =857/13(يابي 

  ).> F ،01/0 P = 648/16(ي داشتند دار معني متغيرهاي صميميت و هيجان با پايگاه هويت سردرگم رابطه

پس توجه به . ط استتوان گفت كه رشد هيجاني مطلوب فرد با تشكيل هويت وي مرتب بر اساس نتايج به دست آمده، مي :گيري نتيجه

  .تواند هدف مربيان تعليم و تربيت قرار گيرد  هيجاني در كنار رشد عقلي و جسماني مي–تمام ابعاد رشد از جمله رشد اجتماعي

  .شناختي، جنسيت تاني، رابطه با غير همجنس، ويژگي دموگرافيك، ويژگي روانآموز دبيرس پايگاه هويتي، دانش :هاي كليدي واژه
  

  تحقيقي :نوع مقاله

  10/4/88 :پذيرش مقاله  21/10/87 : مقالهدريافت

  

  مقدمه

ترين دوران از زندگي هر فرد محسوب  دوره نوجواني، حساس

 شود كه در آن، فرد از اين دوره اغلب با بلوغ آغاز مي. شود مي

 
اين ). 1(شود  ظ جسمي و روحي دچار تغييرات فراواني ميلحا

سازد كه به يگانگي و ثبات در  تغييرات، نوجوان را وادار مي
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تعريف خود بينديشد و به دنبال آن باشد كه هويت خود را 

مستقل از ديگران شكل دهد و بتواند براي زندگي خود معنايي 

ه نوجوان بداند ايجاد هويت به معناي آن است ك). 2( پيدا كند

 چه ؟ وشود  كيست؟ چه چيزهايي براي او ارزش محسوب مي

  هر چند.)3(؟  زندگي خود دنبال كند دره،زيدي را برگيها راه

 ،در طول زندگي اهميت اساسي داردكاوش در زمينه هويت 

در . بيش از هميشه واجد اهميت است نوجواني ولي در دوره

كند   بحراني را ايجاد ميحالتيهاي تحول   دگرگوني،اين دوره

نوجوان براي .  خود را به دنبال داردمفهومو نوعي قطع 

امور درگير  ساخت هويت خود در يك زمان با دو گروه از

بدني خود  بايست هم با تغييرات دروني، شناختي و او مي؛ است

سازگار شود و در همان زمان ناگزير از سازگاري با 

 در اوو هاي بيروني است  ظامها و ن اي از نظام بخش مجموعه

. )4(بسازد خالل درگير شدن با اين مسايل بايد هويت خود را 

Erikson )1982 ( به نقل ازLahey ،"در "وحدت هويت 

  ). 5(داند   را تعارض دوره نوجواني مي"سردرگمي نقش"برابر 

شود و  در بسياري از نوجوانان عناصر هويت تثبيت مي

كنند، اما عدم توانايي در حل اين   ميها به هويت دست پيدا آن

. شود تضاد، منجر به سردرگمي در نقش هويت براي فرد مي

رشد هويت و در واقع يافتن هويت تأثير مهمي بر عملكرد و 

گيري، انجام  تعامالت نوجوانان با ديگران، توانايي در تصميم

آميز امور تحصيلي و انجام رفتارهاي مورد تأييد جامعه  موفقيت

اشته، همچنين باعث ورود بدون مشكل و فشار به مراحل د

از طرف ديگر رشد نامناسب هويت باعث . شود بعدي رشد مي

توان به  گردد كه از جمله مي ايجاد مشكالتي براي نوجوان مي

هاي مهم، مشكالت رفتاري،  گيري  عدم توانايي در تصميم

ي هاي پياپي تحصيلي، سوء مصرف مواد و عدم تواناي شكست

عوامل ). 4( كرد اشارهدر برقراري ارتباط سالم با ديگران 

توان  متعددي نيز در دستيابي به هويت مؤثر هستند كه مي

هاي  ، ويژگي اقتصادي، فرهنگي-عوامل اجتماعي، جنسيت

فاصله سني فرزندان در ، ترتيب تولد، شناختي و شخصيتي

را  درسهم و عوامل مربوط به والدين و رفتار نوجوان، خانواده

به نقل ) 2000( Kuckو  Bersonskyهاي  يافته). 6(رد م بان

) 1(و مظلوم ) 7(هاي حاجي  و همچنين يافته) 6(از غضنفري 

نشان داد كه دختران نسبت به پسران بيشتر در هويت 

به نقل ) Ferjive) 1986و  Barker. گيرند سردرگم قرار مي

ي در هويت از نصرتي گزارش دادند كه زنان نمره باالتر

مطالعه فيض درگاه نيز نشان داد ). 4(اند  سردرگم كسب كرده

بيشتر دختران دبيرستاني داراي هويت شغلي مغشوش و تنها 

هاي   يافته). 8(درصد كمي از آنان داراي هويت موفق بودند 

Barker و Ferjive )1986 (ل از نصرتي به نق)و يافته ) 4

ان نمره باالتري در ، حاكي از آن بود كه زن)6(غضنفري 

 Meed.اند  يابي كسب كرده حال هويت پايگاه هويتي در 

نشان ) 4( نصرتي به نقل از) 1984( Abrahamو ) 1983(

ه مردان نمره بيشتري در مقياس هويت دادندكه زنان نسبت ب

) 1(اند؛ اين در حالي است كه مطالعه مظلوم   موفق كسب كرده

نتايج . بيشتر در پسران بودحاكي از هويت موفق ) 7(و حاجي 

نشان داد دختران بيشتر داراي هويت ) 7(و حاجي ) 1(مظلوم 

خالف اين ) 6(هاي غضنفري  زودرس بودند، در حالي كه يافته

 Abrahamو ) Fitch )1982 و Adams. دهد ميرا نشان 

، )9 (پور  و مطالعات موسوي) 4(رتي  از نصبه نقل) 1984(

، شيخ روحاني )11( ي طباطبايي، حسين)10(راستگو مقدم 

داري بين   رابطه معني) 14(و افراسيابي ) 13(، شكرايي )12(

) Marcia )1982 .جنسيت و پايگاه هويتي به دست نياوردند

 18دارد ايجاد يك احساس هويت اغلب قبل از  اظهار مي

، درصد )Durkin )1995بنا به گفته . افتد سالگي اتفاق نمي

 اوايل نوجواني در هويت زودرس يا هويت زيادي از افراد در

نشان داد كه ) Milman )1979پژوهش . سردرگم قرار دارند

 افراد .طور وسيعي با سن در ارتباط استه هاي هويتي ب پايگاه

هاي هويتي سردرگم و زودرس  تر بيشتر در پايگاه جوان

 سالگي به بعد 18 در حالي كه از سن ؛شوند بندي مي  طبقه

بندي   طبقه اناني كه در پايگاه هويت موفقنسبت نوجو

  ). 4(يابد  شوند، افزايش مي   مي

بررسي تحولي هويت من در خالل دوره دانشجويي توسط 

 Watermanو  Watermanاز جمله پژوهشگران متعدد 

بيانگر اين واقعيت است كه ) 1994( Imbimboو ) 1971(

www.mui.ac.ir
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 .رسد بحران هويت در خالل نوجواني به پايان نمي

Waterman  ضمن بررسي موضوع تحول هويت از نوجواني

 Huward )1960( ،Lawaeتا بزرگسالي با استناد به مطالعه 

)1976( ،Pumarants )1976 ( وArcher )1981( 

 تغييرات اندك در هويت با وجودگيري كرده است كه   نتيجه

يابي    نوجوانان، درصد كمي از آنان تا پايان نوجواني به هويت

، )4(به نقل از نصرتي ) 1976( Lavieh). 15(شوند  ل ميناي

نشان داد ) 10(و راستگو مقدم ) 11(تحقيق حسيني طباطبايي 

تري قرار  كه با افزايش سن، فرد در پايگاه هويتي مطلوب

رابطه ) 16(و ادبي ) 12(اما مطالعات شيخ روحاني . گيرد مي

ي نصرتي نشان ها  يافته. كند سن و افزايش هويت را تأييد نمي

 سالگي پايگاه هويتي سردرگم، كمترين 18 و 16داد در سن 

و ) دلبستگي، اعتماد و ارتباط(هاي نامطلوب  نمره را در مقياس

بيشترين نمره را در بيگانگي به همساالن به دست آورد و در 

 سالگي، باالترين نمره مطلوب در هويت زودرس و 18سنين 

رگم به دست آمد و دو پايگاه ترين نمره در هويت سرد پايين

نتايج پژوهش حاجي نشان ). 4(ديگر بين اين دو قرار داشتند 

دهنده پايين بودن حرمت خود، فقدان توانايي انعطاف پذيري 

در مقابل استرس و بيان حاالت شخصي، معين نبودن هدف، 

پايين بودن سطح شناختي، تكانشگر بودن و مشكل داشتن در 

). 7(فراد با پايگاه هويتي سردرگم بود دوستي و صميمت در ا

به نقل از فرتاش نشان ) Bersonsky )2005نتايج پژوهش 

داد افراد با پايگاه هويتي سردرگم در برقراري روابط دوستي و 

ها روابط   آن.حفظ شبكه حمايت اجتماعي دچار مشكل هستند

د كه به لحاظ ننك ميضعيفي را با همساالن خود برقرار 

  ).17(سطح پاييني قرار دارد صميمت در 

 نشان داد افراد با پايگاه هويتي Sternbergنتايج پژوهش 

رسند، باالترين  عالقه به نظر مي  احساس و بي سردرگم اغلب بي

دهند و  شناختي و بين فردي را نشان مي سطح مشكالت روان

هاي  يافته). 18(گير هستند  از لحاظ اجتماعي بسيار گوشه

Withbourne و ) 17(، فرتاش )19(همكاران  وBersonsky 

به نقل از فرتاش نشان داد بين پايگاه هويتي زودرس و ) 2005(

نتايج پژوهش ). 17 (صمميت رابطه معكوس وجود دارد

Kroger) 20( ،Steiberg) 1999) (21( ،Skaltis  وBlostin 

نشان داد افراد ) 22( و همكاران Samulisبه نقل از ) 1994(

يت زودرس بيشترين صميمت را در روابط با والدين داراي هو

خو و همكاران نشان داد بين  فرزانه مطالعه مرجان. دارند

هاي سردرگم، زودرس و در حال  عملكرد خانواده و هويت

همان مطالعه نيز نشان داد ). 23(يابي رابطه وجود دارد  هويت 

 گيري هويت مؤثر است، اما اگرچه عملكرد خانواده بر شكل

. هاي مختلف متفاوت باشد تواند در فرهنگ ميزان اين تأثير مي

مطالعه شاره و همكاران نشان داد هر چه فرد بحران هويت 

كمتري تجربه كرده و به تعهد كمتري رسيده باشد، احتمال فرار 

مطالعه دهشيري نشان ). 24(شود  از خانه در او بيشتر ديده مي

و  تحصيلي پيشرفت بين يزن و بحران هويت و دينداري بينداد 

 دارد، ولي بين وجود داري و معني معكوس رابطه هويت بحران

 ميزان درآمد خانواده، ميزان متغيرهاي با بحران هويت

 همچنين نتايج. نشد مشاهده اي رابطه و مادر پدر تحصيالت

 دينداري لحاظ از و پسران دختران بين كه داد نشان سنجي روان

 داري معني تفاوت هويت بحران لحاظ از ولي ندارد، وجود تفاوتي

دارند  بيشتري هويت بحران كه دختران طوري به دارد؛ وجود

شود برخي متغيرها مثل  همان طور كه مالحظه مي. )25(

هاي خارجي و داخلي با  در برخي از پژوهش... جنسيت، سن و 

به اين ترتيب پژوهش . دار داشت هاي هويتي رابطه معني پايگاه

ين زمينه و شناسايي عواملي كه در نيل به اين هدف مؤثر در ا

لذا هدف . كنند، حايز اهميت است هستند يا اختالل ايجاد مي

، يجانمتغيرهاي صميميت، هپژوهش حاضر تعيين رابطه بين 

تعهد، جنسيت، رشته تحصيلي، تحصيالت پدر، تحصيالت مادر، 

 و سن  تولدترتيب، خواهر و برادرانسطح تحصيالت فرد، تعداد 

در افرادي كه با غير همجنس خود رابطه  هاي هويتي با پايگاه

  .داشتند، بود

 
  ها مواد و روش

در  1385در سال تحقيق مقطعي به روش همبستگي اين 

مشغول به تحصيل سر دبيرستاني پآموزان دختر و  دانشجامعه 

 انجام ،شتند داهبطار  خودغير همجنس با در شهر تهران كه
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جا كه در تحليل مسير و تحليل رگرسيون يكي از  ن از آ.شد

 ،هاي تعيين حجم نمونه بر اساس ويژگي ابزار است روش

 آزمودني در نظر گرفته 20 ،هاي ابزار لفهؤبراي هر يك از م

 ،با توجه به ابزارهاي موجود در اين پژوهش). 26(شود  مي

 110آموز پسر و   دانش110( دش  تعيين نفر220حجم نمونه 

انتخاب گيري در دسترس  روش نمونه باكه ) آموز دختر نشدا

 در  دختر99 پسر و 101ها  به علت ريزش آزمودني ؛ندشد

با جلب رضايت و ها  با حضور در كالس.  باقي ماندندبررسي

اطالعات  ،به همكاري به شيوه فردي و گروهي آموزان دانش

 گسترش يافته سنجش عيني نامه پرسش از طريق دومين

مقياس عشق اشترنبرگ در مه نا پرشست هويت من و منزل

 در نهايت .آوري شد مدت زمان حداكثر سي دقيقه جمع

هاي آماري توصيفي و استنباطي  هاي خام به روش داده

 14SPSS افزار از طريق نرم) تحليل رگرسيون چند متغيري(

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  

   ابزار سنجش

ته سنجش عيني منزلت نامه گسترش ياف پرسش -1

 Extended Objective Measure Ego (هويت من

Identity Status( : اين پرسشنامه كه نسخه اصلي آن به زبان

 EOM-EIS1نامه  انگليسي است، فرم تكميل شده پرسش

.  استOM-EISباشد كه خود نيز فرم تكميل شده آزمون  مي

OM-EIS توسط 1979 در سال Adams ،Shea و Fitch ر د

 1984 سال در. سه حيطه شغل، سياست و مذهب ساخته شد

Grotewant  وAdams جنبه عقيدتي و بين با تفكيك 

نامه سنجش عيني منزلت هويت  شخصي، با توسعه پرسش

سنجش نامه گسترش يافته  ، اولين پرسش)OM-EIS(من 

و  Adams 1986در سال . عيني منزلت هويت من را ساختند

Benion نامه به خصوص در بخش بين   پرسشبا اصالح اين

سنجي، دومين   و برخي موارد مبتني بر روانشخصي

نامه گسترش يافته سنجش عيني منزلت هويت من  پرسش

)EOM-EIS2 ( سؤال 64را با حفظ همان ساختار و با همان 

 سؤال 64نامه داراي  اين پرسش). 7(مورد اصالح قرار دادند 

باشد كه هر  بين فردي ميشامل دو بعد هويت ايدئولوژيك و 

ر خرده مقياس اهر بعد داراي چه .است سؤال 32بعد شامل 

ر اسردرگم، زودرس، در حال هويت يابي و هويت يافته و چه

هويت ايدئولوژيك شامل . باشد حيطه مخصوص به خود مي

هاي شغل، مذهب، سياست و سبك زندگي و هويت بين  حيطه

روابط دوستانه، هاي نقش جنسي،  فردي نيز شامل حيطه

سهم هر . باشد روابط با جنس مخالف و تفريح و سرگرمي مي

كه است ماده  8ها در هر بعد  ها و خرده مقياس يك از حيطه

.  آيتم را به خود اختصاص داده است2ها  هر يك از پايگاه

 6ها براي پاسخ به اين سؤاالت از يك مقياس  آزمودني

افق با مقياس و م كامالً مخالف تااي ليكرتي از كامالً درجه

بعد از پاسخ به سؤاالت ). 27 (كنند اي استفاده مي  فاصله

ها يك هويت بين فردي و يك هويت  توان براي آزمودني مي

توان  با تركيب اين دو بعد نيز مي. ايدئولوژيكي مشخص نمود

آقا سلطاني ). 4(طور كلي معين ساخت ه پايگاه هويتي فرد را ب

نامه را با روش تنصيف براي هويت  پرسشضريب پايايي اين 

، در حال هويت يابي 77/0، هويت زودرس 65/0سردرگم 

آلفاي ). 28(است  گزارش داده 76/0 و هويت موفق 67/0

و  Adams.  به دست آمد76/0كرونباخ در اين پژوهش نيز 

روايي هاي مختلف،  ضمن بررسي پژوهش) 1989(همكاران 

هاي  ساير مقياساستفاده از   با رانامه اين پرسش همزمان

و همكاران،  Rosentalنامه  سنجش هويت مانند پرسش

نامه سنجش قدرت من  و پرسش Marciaجمالت ناتمام 

Trasill، 27( است  دادهگزارش همبستگي متوسط به باال(. 

 Sternberg love( مقياس عشق اشترنبرگ -2

scale :(سال توسط رابرت اشترنبرگ در كه نامه  اين پرسش

 جزء صميميت،در سه  سؤال 45داراي ،  تهيه شده است1986

در پاسخ به آزمون فرد از يك مقياس  .باشد  و تعهد مييجانه

طور ه ب = 9 تاطور متوسط ه ب=  5 ،اصالً=  1از اي   درجه9

وقتي نمره فرد مساوي و كمتر از . كنند كامل استفاده مي

التر از ميانگين  نمره ضعيف و وقتي با،باشد) 5/7(ميانگين 

كه فرد  پس با مشخص شدن اين. گيرد  نمره قوي مي،باشد

دست آورده است، ه در هر خرده مقياس نمره ضعيف يا قوي ب
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در ). 18(شود   او مشخص ميصميميت و عشق ورزيسبك 

آلفاي ) Sternberg )1997 و روايي اين آزمون،پايايي زمينه 

در اين تحقيق  ).18(ذكر كرده است  90/0را كرونباخ آن 

دست آوردن روايي اين ه براي ب .بود 97/0آلفاي كرونباخ 

 از جمله ؛هاي مختلفي استفاده شده است نامه از روش پرسش

باشد كه همبستگي  ها، همبستگي كلي سؤاالت مي اين روش

ها، تحليل  يكي ديگر از روش. دهد خوبي را نشان مي

بندي   درجهباشد كه اين همبستگي در همبستگي متقابل مي

 در خرده مقياس صميميت و تعهد ،اي مبتني بر خصيصه

 و در 71/0و صميميت يجان  و ه73/0 يجان، تعهد و ه73/0

هاي   در خرده مقياس،بندي مبتني بر مهم بودن درجه

 و يجان و ه68/0 يجان، تعهد و ه73/0صميميت و تعهد 

دست آمد و همبستگي در اين دو ه  ب46/0 صميميت

روش ديگر تحليل . )18 ( بود60/0 تا 36/0 بين بندي درجه

دهد فاكتورهاي موجود در  عاملي بود كه نتايج نشان مي

 ،نامه با همان چيزي كه در تئوري مطرح شده بود پرسش

هاي عشق و  نامه با مقياس اين پرسش. )18 (مطابقت داشت

يز همبسته شدند كه نتايج ن Rubinمقياس دوست داشتن 

نامه با مقياس   بين اين پرسشمطلوب همبستگيحاكي از 

 خرده مقياس هوس و عشق باخصوص به  و Rubinعشق 

Rubin بندي مبتني بر   همبستگي در درجهدر سنجش بود؛

، صميميت و Rubin70/0 صميميت و عشق ، خصيصه

، Rubin 82/0 و عشق يجان، هRubin 61/0دوست داشتن 

 Rubin ، تعهد و عشقRubin 51/0 و دوست داشتن يجانه

؛ دست آمده  بRubin 56/0 و تعهد و دوست داشتن 71/0

 بر مهم بندي مبتني  نتايج اين همبستگي در درجههمچنين

، صميميت و دوست Rubin 52/0 صميميت و عشق ،بودن

 يجان، هRubin 71/0 و عشق يجان، هRubin 28/0داشتن 

 و Rubin 68/0، تعهد و عشق Rubin 57/0و دوست داشتن 

  ).18( به دست آمد Rubin 57/0وست داشتن تعهد و د
  

  ها يافته

در )  نفر دختر99 نفر پسر و 101(كليه افراد مورد مطالعه 

سال  9/15 ± 29/1 سال با ميانگين سني 14-19دامنه سني 

 درصد 26ها در گروه علوم انساني،   درصد آن32 كه ندبود

 درصد 3  وتجربيگروه  درصد 17گروه رياضي فيزيك، 

 سؤالبه اين نيز  درصد 5/23د و قرار داشتن ديگر يها رشته

  .پاسخ نداده بودند
  

 تحليل واريانس مربوط به رگرسيون پايگاه در حال .1جدول 

  هويت يابي و جنسيت

 F P value  درجه آزادي  منابع تغيير

  1  رگرسيون

  151  مانده باقي

  152  كل

857/13  001/0  

 

بيني  تغيرهاي پيشاز بين مدهد كه   نشان مي1جدول 

در حال هويت  پايگاهبا داري   معنيهمبستگي، جنسيت كننده

تبيين دار بودن تغييرات   به منظور تعيين معني. يابي داشت

، > P 01/0(گرديد از تجزيه و تحليل واريانس استفاده شده 

857/13 F = .(  
  

ربوط به رگرسيون پايگاه سردرگم  تحليل واريانس م.2جدول 

  و صميميت و هيجان

 F P value  درجه آزادي  منابع تغيير

  2  رگرسيون

  150  باقي مانده

  152  كل

648/16  001/0  

  

از بين متغيرهاي دهد كه   نشان مي2هاي جدول   يافته

به عنوان اجزاي تشكيل (، صميمت و هيجان كننده بيني پيش

. شت داپايگاه سردرگمبستگي را با بيشترين هم) دهنده عشق

از تجزيه و  تبيين شده دار بودن تغييرات  به منظور تعيين معني

  ).  = P < ،648/16F 01/0(گرديد تحليل واريانس استفاده 
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 تحليل واريانس مربوط به رگرسيون پايگاه زودرس .3جدول 

  جنسيت  صميميت و، هيجان،و ترتيب تولد

 F P value  درجه آزادي  منابع تغيير

  4  رگرسيون

  148  باقي مانده

  152  كل

595/4  002/0  

  

از بين متغيرهاي دهد كه   نشان مي3هاي جدول  يافته

، ترتيب تولد، هيجان، صميمت و جنسيت بيني كننده  پيش

به منظور . شت داپايگاه زودرسبيشترين همبستگي را با 

ه و تحليل از تجزي تبيين شده دار بودن تغييرات تعيين معني

   ). = P < ،595/4F 01/0(گرديد واريانس استفاده 

هاي انجام شده حاكي از آن بود كه در پايگاه  تحليل

دار  بيني كننده معني هويت يافته هيچ يك از متغيرها، پيش

  .متغير مالك نبودند

  
  گيري بحث و نتيجه

هدف از هر تالش و فعاليتي رسيدن به نتيجه مطلوب، مفيد و 

گيري هيچ   است و تالش هر چند فراوان بدون نتيجهكاربردي

هاي  بيني پايگاه اين مطالعه به بررسي پيش. ارزشي ندارد

آموزان دبيرستاني دختر و پسر مرتبط با غير  هويتي دانش

هاي دموگرافيك و  اي از ويژگي  همجنس بر اساس پاره

بر اساس . ها در شهر تهران پرداخته است شناختي آن روان

بيني كننده جنسيت با متغير   متغير پيشهاي اين مطالعه يافته

 در حال هويت يابي رابطه دارد و دختران بيشتر مالك پايگاه

اين يافته با نتايج . گيرند ر حال هويت يابي قرار ميدر پايگاه د

Barker  وFerjive )1986 ( همخوان است)متغيرهاي). 4، 6 

ر مالك پايگاه بيني كننده صميمت و هيجان با متغي پيش

بايد اشاره شود كه صميمت، ( سردرگم رابطه داردهويتي 

. )باشند هيجان و تعهد اجزاي تشكيل دهنده عشق مي

با صميمت رابطه معكوس و با هيجان  در هويت سردرگمي

سردرگمي بيشتر، صميميت كمتر در مورد . رابطه مثبت دارد

ه ششمين مرحل(بايد از مرحله صميمت در برابر انزوا 

Erikson ( ياد كرد كه در طي اين دوره از والدين و

شويم، به  هاي والدگونه مانند مدرسه، مستقل مي سازمان

كنيم و به  عنوان بزرگساالني پخته و مسؤول شروع به كار مي

طبق نظر . پردازيم برقراري روابط صميمانه با ديگران مي

Erikson بسيار سخت و قاطع  رشد روابط صميمي، وظيفه

 معني صميمت همچنان به). 29( جوان است زرگساالنب

پرده ابراز نمودن بدون  احساس نگراني و وفاداري، خود را بي

متوسل شدن به وسايل محافظت از خود و بدون ترس از 

  .باختن احساس هويت خود است

توانيم هويت خود را با  در يك رابطه صميمي ما مي

كه آن را  دون اينديگري يكي كنيم يا به آن پيوند دهيم ب

 افرادي كه قادر به برقراري .پنهان سازيم يا از دست دهيم

كنند  روابط صميمانه در اوان بزرگسالي نيستند، احساس مي

 ،هاي اجتماعي اجتناب نموده ها از تماس آن. منزوي هستند

ها پرخاشگر  كنند و حتي شايد نسبت به آن ديگران را رد مي

 زيرا از ،دهند تنها باشند جيح ميها تر آنهمچنين . نيز شوند

ترسند و آن را تهديدي براي هويت من خود  صميمت مي

  باهاي افراد برخي از ويژگي از طرف ديگر). 30(دانند  مي

هويت سردرگم، پايين بودن حرمت خود، فقدان توانايي 

 بيان حاالت شخصي،  وانعطاف پذيري در مقابل استرس

 تكانشگر ،سطح شناختيمعين نبودن هدف و پايين بودن 

 ).7(باشد  بودن و مشكل داشتن در دوستي و صميمت مي

عالقه به نظر  احساس و بي غلب بياافراد داراي اين پايگاه 

شناختي و بين فردي  رسند، باالترين سطح مشكالت روان مي

گير هستند  دهند و از لحاظ اجتماعي بسيار گوشه را نشان مي

 رسد كه هر چه سردرگمي در ر ميبنابراين منطقي به نظ ).18(

 صميمت كمتري ، در ارتباط با ديگرانفرد بيشتر باشدهويت 

 به )Adams) 1985 و Benion به نظر. دهد مياز خود نشان 

به نقل از فرتاش ) 2005 (Bersonsky، )4 (نقل از نصرتي

 با هويت سردرگم در برقراري افراد )21 (Steibergو ) 17(

شبكه حمايت اجتماعي دچار مشكل روابط دوستي و حفظ 

اند  ها روابط ضعيفي را با همساالن خود برقرار كرده هستند، آن

به نظر . كه به لحاظ صميمت در سطح پاييني قرار دارند
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Bersonsky و Kuck) 2000( ،Bersonsky) 1998( ،

Benion )1988 ( وKroger) 1996(به نقل از غضنفري ) 6( 

اجتماعي با ديگران رابطه منفي بين هويت سردرگم و روابط 

 بايد  در هويت نيز و سردرگميهيجاندر زمينه . وجود دارد

اشاره كرد محركي كه سبب توجه فيزيكي و وصول جنسي در 

هاي ديگر  شود شامل منابع محرك و شكل رابطه عاشقانه مي

رابطه نزديكي است كه منجر به توجه به شهوت در يك 

هيچ لذت سردرگم از  پايگاه هويتيافراد ). 18(شود  نزديك مي

كه هسته رسد   چنين به نظر ميكنند، پوشي نمي  فردي چشم

فرد وجود ندارد و قبول و رها كردن ) خود(اصلي شخصيت 

خود نشان  او را فردي بدون ،هاي اجتماعي سريع نقش

هاي   تن به لذت، دليل تهي بودناين افراد به). 31(دهد  مي

 رسد هر چه سردرگمي ين به نظر ميدهند و بنابرا كوچك مي

  . شود  هيجان بيشتر مي، در فرد بيشتر باشددر هويت

 بين ،هاي محقق شايان ذكر است با توجه به بررسي

متغيرهاي . تحقيقي يافت نشد و هيجان سردرگمي در هويت

بيني كننده ترتيب تولد، هيجان، صميمت و جنسيت با  پيش

؛ به نحوي كه ابطه داردزودرس رهويتي متغير مالك پايگاه 

بين و بين ترتيب تولد، هيجان و پايگاه زودرس رابطه مثبت 

.  وجود دارد و پايگاه زودرس رابطه منفي، جنسيتصميميت

هاي والدين را بايد به   نقش،تر در خانواده فرزندهاي بزرگ

 هر چه فرزند ودر  مي به همين دليل احتمال.ناچار قبول كنند

  . باشدرسي هويت در او بيشتر  زود،تر باشد بزرگ

همچنين بين ترتيب تولد و هويت زودرس نيز تحقيقي 

 به دليل ،شوند افرادي كه دچار زودرسي هويت مي. يافت نشد

 از طرف اعضاي خانواده درك ،هاي خانوادگي موقعيت

 .شود ها به عنوان يك نوجوان محبت نمي  به آن وشوند نمي

فتار كنند و مراقب رفتار خود تر از سنشان ر ها بايد بزرگ آن

 بنابراين نوجوان در حسرت عشق پدر و مادر زود به .باشند

بيشتر با افراد  رسد و ن بزرگسالي مياصميمت مربوط به دور

 كند و احتمال تر از خودش ارتباط صميمانه برقرار مي گربز

 اين افراد توسط گروه همسال طرد شوند و نتوانند با رود مي

بين رابطه معكوس وجود . كنندابطه صميمي برقرار آن افراد ر

 و Withbourneهاي  يافته با ،زودرسي در هويت با صميمت

به نقل ) 2005 (Bersonskyو ) 17(، فرتاش )19(همكاران 

 افرادي كه .باشد  ميهمخوان و هماهنگ) 17(از فرتاش 

تري دست  هاي كامل هاي بيشتري دارند به هويت توانايي

تر منجر به داشتن سبك   دستيابي به هويت كامليابند و مي

يكي از اجزاي مهم . شود تر مي هعشق ورزي پيشرفت

هاي   كه افراد داراي هويتاست هيجان ،هاي عشق سبك

هاي كوچك و آني  تر به اين مقوله به عنوان لذت پايين

رسد اين افراد وجود معشوق برايشان  به نظر مي نگرند و مي

ل به معشوق و هيجانات كوچك آن  بلكه وص،مهم نيست

 همين ءبرايشان مهم است و افراد پايگاه زودرس نيز جز

هاي  با توجه به بررسي. شوند تر حساب مي هاي پايين هويت

  .محقق بين هيجان و پايگاه زودرس نيز تحقيقي يافت نشد

، گيري در دسترس   روش نمونهدر پايان بايد اشاره داشت

زش و پرورش در اجراي به دليل عدم همكاري آمو

 ضعف استفاده گرديد كه اين خود منجر به نامه، پرسش

 و از جمله شود به كل جامعه ميها   پذيري يافته تعميم

 بنابراين توصيه .رود هاي اين پژوهش به شمار مي محدوديت

تر   و دقيقبيشتر نمونه  حجمشود جهت اجراي مطالعات با مي

زش و پرورش با محققان ترتيبي اتخاذ شود تا سازمان آمو

  .   دنهمكاري بيشتري داشته باش

  

  سپاسگزاري

وسيله از گروه مشاوره دانشكده علوم تربيتي و  بدين

شناسي دانشگاه شهيد بهشتي به خصوص سركار خانم  روان

هاي مورد مطالعه  آموزان آموزشگاه الدن منصور و كليه دانش

  .نماييم ني مياند، تشكر و قدردا كه نهايت همكاري را داشته
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Prediction of identity statuses in high school female / male students which 
relate with other sex friend based in their demographic and psychological 

characters in Tehran city 
 

Mahmoodi Ghahsareh M1, Noranipoor R2, Salehe sedghpoor B3 

Abstract 
Aim and Background: Achieve coherent identity is effective in many dimensions of life  and many 
factors are effective in it . for this ,  Study  about  effective  factors at  identity status  in students is 
necessary and aim of this study  is Prediction of identity statuses in high school female / male students 
which relate with other sex friend based in  their demographic and psychological characters in Tehran city. 

Method and Materials: The design of research was crossection with correlational method in population 
of high school students that was studying in 1385 in Tehran city that ralate with other sex  friend . The 
sample  in this study contained 200 students (101 males and 99 females ) that they choosed by avalailable 
sampling . Data achived with 2 quastionaire: Extended Objective Measure Ego Identity Status and  
Sternberg love scale and analysed their with descriptive and inferential statistic (multiple analyses of 
regression) . 
Findings: The results showed for achieved identity any of variables didn’t show meaningful relationship. 
Gender variable with moratorium identity  ( P<0/01 , F=13/857) , birthday, passion intimacy and gender 
variables with  foreclosure identity, ( P< 0/01 , F= 4/595) intimacy and passion variables with  diffusion 
identity were  meaningful ( P< 0/01 , F= 16/648). 

Conclusions: The results showed, some of demographic and psychological characters are effective in 
identity statuses 

Keywords: identity status , high school students , other sex friend , psychological and demographic 
character and gender  . 
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