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 چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مدل آموزشي هويت بر سبک هويت دانشجويان که با 

روش شبه آزمايشي بررسي شد. جامعه پژوهش دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه 

بود که  79-79شهرری در مقطع تحصيلي  -آزاد اسالمي واحد ياد گار امام خميني)ره(

پسر بصورت در دسترس انتخاب شد.  1دختر و  52نفر که شامل  52 نمونهای به حجم

متغيرهای پژوهش به وسيله پرسشنامه سبکهای هويت صالحي، سنجيده شد، از روش 

 0.1.برابر   sig.همبسته برای تحليل دادهها استفاده شد. پس آناليز نتايج  tآماری

محاسبه  %72که با احتمال  بوده 0.2.گرديد که نقطه بحراني حاصل شده که کوچکتر از

گرديد، که بيانگر اين است رابطه معنادار است، لذا مدل آموزش پذيری هويت برا سبک 

  های هويت دانشجويان اثرگذار است.

  .سبک هويت، مدل آموزشي هويت :واژگان کليدي
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 2، علی اکبر صالحی 1زهرا طريقت رام

دانش آموخته مقطع کارشناسي، روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي يادگار امام خميني )ره(،  1

 .تهران، شهرری ايران،
 .مدرس دانشگاه آزاد اسالمي يادگار امام خميني )ره(، ايران، تهران، شهرری 5

 

  نام نويسنده مسئول:

 زهرا طريقت رام

 تاثير مدل آموزشی هويت پذيري بر سبک هاي هويت
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 مقدمه
هويت يک مفهوم ثابت نيست که . (1191)دهخدا، هويت از نظر لغوی به معنای ذات، وجود،فطرت،شخصيت و طبيعت هستي است

چارچوپ معيني باشد از خود انسان بلکه ميتوان گفت هويت منشوری است که از موقعيتي به موقعيتي در حال تغيير است.ميتوان گفت  دارای

کارکرد را باهم برعهده دارد.هويت  هويت دو مفهوم متضاد دارد از ديدگاه زباني که مفهوم اول تشابه و مفهوم ديگر تمايز است که اين دو

فرايندی است به معنای بودن يا شدن است،ميتوان گفت که هويت يک فرد هيچ گاه يک موضوع کامال حل شده نيست به همين منظور ميتوان 

سب هويت در بستری اين پژوهش به دنبال بررسي و تالش برای واکاوى هويت و ک(. 1172ی.هويت افراد مختلف را مورد سنجش قرار داد)قادر

ار ، بامورد بررسي قراز جامعه که دانشجويان را شامل ميشود صورت گرفته شده است که تا کنون در زمينه هويت در دانشگاه کار نشده است

 و گرفتن پژوهشهای موجود در زمينه پژوهش صورت گرفته شده  نتيجه حاصل شده بدين گونه ميباشد که موضوع حاضر بديع و تازگي دارد

برای بررسي ميزان هويت دانشجويان از روش بديع  هويت مبحثى است حائز اهميت که مي تواند در شکل گيری شخصيت افراد اثرگذار باشد،

مدل هويت استفاده شده است.ما به دنبال اين هستيم که دانشجويان به دنبال هويت خود بروند و خود کسب هويت کنند نه از طريق منابع 

انگيزه ما در انجام اين  پژوهش در گرو دستيابى به هويت دانشجويان .و برداری که اين نوع هويت مناسبى نمي باشد)نگارنده(قدرت و يا الگ

ست، دارای ا دانشجويان هويت هويتپذيری برسبکهای تاثيرمدل. هدف کلي پژوهش حاضر باشدياست وبه دنبال رسيدن به هويت کسب شده م

پذيری بر مدل هويت  تاثير مدل هويتن، تاثيرجنسيت بر سبک هويت دانشجويا-1که به بيان انها ميپردازيم: هدفهای اختصاصي نيز ميباشد 

پذيرى بر مدل هويت  تاثير مدل هويت ،پذيری بر مدل هويت ملى تاثير مدل هويت، پذيری بر مدل هويت اجتماعي تاثيرمدل هويت، فردی

که طبق  پذيری آموزشي بر سبک هويت دانشجويان اثر گذاراست؟ آيا مدل هويتکه . سوال تحقيق حاضر بر اين محور ميچرخد مذهبي

 مدل آموزش هويتپذيری  بر سبک هويت دانشجويان اثر گذار است.فرضيه موجود ميتوان بيان کرد که 

ينه هويت صورت گرفته پژوهشي که مورد بررسي قرار دادهايم از لحاظ بررسي که بر روی قشر دانشجو انجام شده است و اين که در زم

شده است به پژوهش حاضر شباهت دارد زيرا جامعه مورد پژوهش ما نيز دانشجويان بودهاند و يکي از خرده مقياس های مورد بررسي قرار 

( در پژوهشي 1171گرفته شده نيز هويت ملي ميباشد  در نتيجه پژوهش اثربخشي داشته است که همانند پژوهش حاضرميباشد.ظروفي)

عنوان بررسي بين هويت ملي و استفاده از رسانهها در بين دانشجويان نتيجه بدين گونه حاصل شده است که تلويزيون با افزايش هويت  تحت

ملي، ، موبايل و اينترنت  با کاهش هويت ملي همراه است ميزان هويت ملي به محل سکونت و ميزان تحصيالت بستگي ندارد، در بين 

حدودا يکسان است اما نتيجه حاصل شده نشان داده است که بين دانشجوياني که در ترمهای پاييني قرار دارند نسبت  دانشجويان دختر و پسر

به ترمهای مياني کمتر ميباشددر پژوهش مورد بررسي قرار گرفته شده همانند پژوهش حاضر دو خرده مقياس مربوط به هويت را دربرگرفته 

و پژوهش آموزش داده شده است که از لحاظ اثرگذاری نيز رابطه معنادار حاصل گرديده است .سفيری و است )هويت ملي ، ديني ( و در هرد

( تحقيقي از ديدگاه متقابل کنش متقابل نمادين با عنوان بررسي هويت ديني و ملي جوانان شهر تهران با تاکيد برتاثير خانواده 1199ديگری )

کرد والدين در زمينه اموزش جوانان در دو بعد ديني و ملي با هويت ديني و ملي جوانان رابطه که نيتجه حاصل شده بدين گونه ميباشد عمل

مثبت دارد 0ميان منطقه و محل سکونت جوانان با هويت ملي و ديني رابطه منفي و معکوس دارد بين تحصيالت و هويت ديني و ملي نيز 

رفته شده از اين جهت که سه خرده مقياس را مورد بررسي قرارميدهد که رابطهي منفي و معکوس وجود دارد.پژوهش مورد بررسي قرارگ

( عنوان پژوهش حاضر بررسي تعيين نوع هويت فردی، 1191همانند پژوهش ما هستند)ملي، مدهبي، فردی( بايکديگر شباهت دارند. دارابي )

است که نتيحه حاصل شده بدين گونه است که دختران ملي و مذهبي در نوجوانان که در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي انجام شده 

نسبت به پسران از هويت بهتری برخوردار هستند نتيجه حاصل شده از ابعاد مختلفي قابل بررسي ميباشد نمرات پسران در هويتهای آشفته ، 

گر هماهنگي با ارزشها با هويت ملي است  از پيش تعيين شده و تاخيری باالتر از دختران بودهاست در هويت ملي و مذهبي باال بودن نمايان

 ردختران به صورت معنيدار باالتر از پسران قرار دارند.پژوهش مورد بررسي قرارگرفته شده از اين جهت که  سبکهای هويت را مورد بررسي قرا

انجام شده شباهت دارد. مقصودی و  داده است ،جامعه آماری آن دانشجويان ميباشند و وجود رابطه معنادار بين  متغيرهای حاضر به پژوهش

که  نجام شده استا ( در پژوهشي با عنوان ارتباط سبک هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيالن1172همکاران )

ي بررس سبک هويت هنجاری و تعهد با وضعيت تحصيلي ارتباط آماری وجود داردپژوهش مورد نتيجه حاصل شده نمايانگر اين است بين

های هويت را مورد بررسي قرار داده است، جامعه آماری آن دانشجويان ميباشند و وجود  هايي از سبکه قرارگرفته شده از اين جهت که جنب

–رابطه معنادار بين چندی از متغيرهای مورد سنجش به پژوهش حاضر مشابهت دارد.  گام برداشته شده بامسوليت پذيری دانشجويان رابطه 

بين ،متغيرهای سبک هويت آشفته بامسوليت های هويت و رشداخالقي به عنوان متغيرهای پيش–چنين ازبين سبک د دارد هممنفي وجو

 بين،متغيرهای سبکهای هويت و رشد اخالقي به عنوان متغيرهای پيشچنين ازبين سبکی منفي وجود دارد همپذيری دانشجويان رابطه

اشد برشداخالقي و سبک هويت زود هنگام و پيش بيني کننده برای مسيوليت پذيری دانشجويان مي هويت آشفته،سبک هويت مهلت خواه،

ز اين کند.پژوهش مورد بررسي قرارگرفته شده اوسبک هويت پيشرفته در پيش بيني کنندگي مسيوليت پذيری دانشجويان نقشي ايفانمي
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ار ميدهد )هويت ملي( به پژوهش حاضر شباهت دارد و الزم به ذکر است که های موجود در پژوهش را مورد بررسي قر جهت که يکي از جنبه

از لحاظ جامعه آماری نيز با يکديگر شباهت دارند اما پچوهشانجام شد ه با پژوهشي که مورد بررسي قرار داده ايم از لحاظ سنجش سبک های 

وهش انجام شده بين سبکهای هويت دانشجويان قبل و بعد آموزش هويتي متفاوت هستند و از لحاظ معناداری نيز معنادار بوده است اما پژ

( مطالعه هايي را تحت عنوان بررسي رابطه ی هويت ملي وهويت قوی بر روی دانشجويان 1192تفاوت معناداری ديده نشده است.احمدلو)

ش ترين گرايشها مربوط به زبان ملي بود.. بو–انجام داده است وبه اين نتيجه رسيده است که قوی ترين گرايش ها به وابستگي ملي وضعيف 

به بررسي فراتحليلى از پرسش نامه سبک هويت برزونسکي پرداختند.اين محققين بيان نمودند که شکل گيری هويت از چالش  (2012و کارد)

ست که در آن نوجوانان های ضروری مرتبط با نوجواني است.سبک های اطالعاتي،همکاری،متنشراجتنابى؛يک مدل شناختي و اجتماعي ا

درگير کارهای مربوط به شکل گيری هويت متمايز توسعه يافته است.نتايج نشان مي دهد که ارتباط مثبت  بين جنسيت و سبک های هويت 

من و .کارپلمنتشر اجنتابى وجود دارد و مردان باالتر از زنان قراردارند.هم چنين سن و کشور مبدا نيز در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت

در تحقيقي با عنوان سبک های هويت و صميميت در دوران بلوغ،رابطه ی بين سبک های هويت،دلبستگي عاشقانه،تعهد  (2012همکاران )

هويت بزرگساالن و نظريه رشد رواني را مورد مطالعه قرار دادند.بررسي اين محققان نشان مي دهند که دوران نوجواني زماني برای صميميت 

نه و شکل گيری هويت است.بررسي اين محققان نشان مي دهد دوران نوجواني زماني برای صميميت عاشقانه و شکل گيری هويت عاشقا

نوجوانان انجام گرديد،نتايج نشان داد که جنسيت،نژاد و وضعيت ارتباطات بدون 2178است.مطالعه اين پژوهشگران با نمونه های متنوع از 

 ک های هويت و دلبستگي عاشقانه برای جنسيت يا نژاد پديد آمده است.تاثير بر ارتباط مستقيم سب

 

 روش
 .اشدب مي کاربردی است شده گرفته نظر در که هدفي برحسب رضشبه آزمايشي بوده است و تحقيق حا روش از نظر مورد پژوهش روش

 به هک باشد ميخميني)ره( دانشکده علوم انساني  دانشگاه يادگار امام کارشناسي مقطع شناسي روان رشته دانشجويان پژوهش مورد جامعه

 رنج که ميباشد پسر دانشجوی 1،دختر دانشجوی 52 شاملکه  کردهاند شرکت کارگاه فردرن  52 در دسترس است که تصادفي ساده  صورت

 صورت به پژوهش در موجود های داده، است گرديده اجرا79-79 تحصيلي سال در پژوهش اين که ميباشد 22 الي .5شرکتکنندگان سنى

برای اجرای آزمون  .که درابتدا يک آزمون گرفته شده است وبعد آموزش داده شد تعريف عملياتي آزمايشي،اندشده آوری جمع دردسترس

 پذيری دانشجويان و واکاويي هويت که يک دوره کوتاه مدت دو قسمت به شرح زير تشکيل شده است از که هويت وبررسي ميزان مدل

تشکيل شده است،قسمت اول حضور شرکت کنندگان در يک کارگاه فشرده که در آن به مباحث ومفاهيم هويت و چگونگي کسب دوقسمت 

گيری هويت به همراه کاوش مجدد مفاهيم براساس مباحث آموزش _آن پرداخته شد، قسمت دوم برنامه واکاويي فردی وآناليز چگونگي شکل

روزه به صورت کارگاه عمومي که شامل يک جلسه نظری 11ک دوره دوره آموزشي و کاوش به صورت ي داده شده در کارگاه بيان شد.مدت اين

ى يروز برای واکاوى هويت زمان داده شده است که از طريق فضای مجازی با شرکت کنندگان برای تحويل واکاو12و تشريح هويت بوده است و 

 .ايمدر ارتباط بوده

سوال مي باشد، برای تعيين  22های هويت صالحي استفاده شد که  آزمون سبک های هويت شامل برای بررسي هويت از آزمون سبک 

به دست آمد. سپس برای تعيين پايايي که شامل تحليل عاملي  .07.استفاده شد که ضريب آلفای کرونباخ آن  SPSS پايايي آن از نرم افزار

د؛ که ابتدا  کفايت اندازه گيری آن مورد ارزيابي قرار گرفت که نتيجه حاصل مطلوب استفاده ش   AMOSاکتشافي و تاييدی بود، از نرم افزار 

 يمولفه اجتماع سوال و 11 یسوال، مولفه فرد 15 يسوال، مولفه مل 11 يمولفه مذهب ارزيابي شد، در ادامه چهار سازه مکنون بدست آمد که

سوال  هردر اين آزمون  يل عامل تاييدی نيز از ميزان مناسبي برخوردار بودند.ساير شاخص های برازش در تحل .مورد تاييد قرار گرفتسوال  7

 ي( م1، کامالً مخالف=5، مخالف=1مخالف= ي، کم2ندارم= ی،  نظر2موافق= ي، کم1، موافق=9)کامالً موافق=یهفت درجه ا يفط يک یدارا

 .است  22تا  112نمره ينب يفيع نمرات شامل طمجمو يت،در سوال دوم معکوس است. در نها ینمره گذار يوهباشد؛ البته ش

بيانگر هويت باال مي  112تا  551بيانگر هويت متوسط و نمرات  552تا  112بيانگر هويت پايين، نمرات  112تا  22ذا نمرات بين ل

 باشد.

 يفي به ميانه، مد، نما، ميانگين،در تجزيه و تحليل اطالعات در دو روش آما توصيفي و آما ر استنباطي استفاده شده است. در آمار توص

و برای اين کار از نرم افزار  وابستهtواريانس، انحراف استاندارد و نمودار و جداول مربوط به آن استفاده مي گردد و در آمار استنباطي روش 

 استفاده مي گردد. spssآماری 
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 نتايج 
که مورد پژوهش قرار گرفته اند پرداخته ايم که بدان آمار توصيفي در بخش نتايج ابتدا به بررسي سن،تحصيالت،وضعيت تأهل افرادی 

مي گويند،در بخش ديگر به بررسي تأثير گذاری آموزشي که داده شده بر روی سبک های هويت افراد کار شده شده است که بدان آمار 

 استباطي مي گويند.

 

 تأهل -1
Statistics 

 

Tahool  

N 
Valid 25 

Missing 0 

Mode 1 

 

ی دهندهنفر است و مورددوم نشان 52باشد، که برابر با دهنده افراد نمونه جامعه ميباشد، نشانکه برای وضعيت تاهل مي 1درجدول 

است  1ها خطايي رخداد است يا خير که در اينجا خطايي صورت نگرفته است و نما)مد( حاصل شده برابر بااين است که در وارد کردن داده

 اند.هنده اين است که افراد مجرد بيشتر بودهدکه نشان

 

 ضعيت تاهلو -2
 

Tahool 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

mojard 18 72.0 72.0 72.0 

Motahel 7 28.0 28.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  
 

 و فراواني تجمعي وضعيت تاهل پرداخته شده است.  به بررسي ميزان فراواني،درصد،درصد فراواني 5در جدول 
 

 نمودار تاهل-1
 

 

http://www.psyj.ir/


 1 -12، ص  1991 ، پاییز19فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
در ميزان فراواني حاصل در وضعيت تاهل را به ترسيم کشيده است که نمايانگر مد بدست امده است که افراد مجرد ( 1در نمودار )

 جامعه نسبت به افراد متاهل جامعه بيشتر ميباشد.
 

 وضعيت جنسيت-3
 

Gensiat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

zan 24 96.0 96.0 96.0 

mard 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

 

ت جنسيت بر سبک هوي تاثير جنسيت پرداخته شده است،فراواني تجمعي به بررسي ميزان فراواني،درصد،درصدفراواني و 1در جدول 

 ترسيم شده است ر بين مرد و زن ديده نشده است که در جدول فوقن، تفاوت ددانشجويا

 
ميزان فراواني حاصل درجنسيت را به ترسيم کشيده است که نمايانگر مد به دست آمده است که زنان جامعه نسبت به جامعه 5درنمودار 

  بيشتر مي باشد.

 

 آمار توصيفی_4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

Sen   

N 
Valid 25 

Missing 0 

Mean 24.60 

Std. Error of Mean 1.367 

Median 23.00 

Mode 18 

Std. Deviation 6.837 

Variance 46.750 

Skewness 1.597 

Std. Error of Skewness .464 

Kurtosis 2.471 

Std. Error of Kurtosis .902 
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مي باشد الزم به ذکر  52به بررسي و سنجش سن پرداخته شده است که تعداد نمونه ی مورد آزمايش قرار گرفته شده  2ل دودر ج

است که در بررسي صورت گرفته شده خطا در وهله اجرا صورت گرفته نشده است،در جدول فوق ميانگين سني ،خطای ميانگين،نما،انحراف 

يشترين افراد را در وضعيتي که موجود است نمايش مي دهد که بدين گونه است ميانگين سني ما برابر است با استاندارد،واريانس،کمترين وب

،مد ياهمان نما که به اين معنا است که تعداد بيشتر افراد در آن رده سني بوده اند برابراست با 1/1و خطای ميانگين حاضر برابراست با 52/.1

وبيشترين آن 19/ وکمترين سن افراد شرکت کننده 9و واريانس حاصل شده برابر است با  9/1رد(برابر است با ،انحراف معيار)انحراف استاندا1

 مي باشد. 22
 

 سن-5
 

Sen 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

18 4 16.0 16.0 16.0 

19 1 4.0 4.0 20.0 

20 3 12.0 12.0 32.0 

21 2 8.0 8.0 40.0 

22 2 8.0 8.0 48.0 

23 2 8.0 8.0 56.0 

24 2 8.0 8.0 64.0 

25 1 4.0 4.0 68.0 

26 1 4.0 4.0 72.0 

27 1 4.0 4.0 76.0 

28 1 4.0 4.0 80.0 

29 2 8.0 8.0 88.0 

37 1 4.0 4.0 92.0 

38 1 4.0 4.0 96.0 

45 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

 

  به بررسي ميزان فراواني،درصد،درصد فراواني و فراواني تجمعي سن پرداخته شده است. 1جدول  در

 

 

 

 

Range 27 

Minimum 18 

Maximum 45 

Sum 615 

Percentiles 

10 18.00 

20 19.20 

25 20.00 

30 20.00 

40 21.40 

50 23.00 

60 24.00 

70 26.20 

75 27.50 

80 28.80 

90 37.40 
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  نمودار سن_3 

 
 

های سني موجود در پژوهش را نمايانگر است که با توجه به نمودار حاضر ميتوان گفت که افراد در -فراواني افراد در ان رده 1در نمودار 

 د. سال ميباش 22ين  جامعه مورد پژوهش را به خود اختصاص دادهاند و کمترين رده سني موجود سال بيشتر .1تا .5ردهي سني 

 

 6مقايسه قبل و بعد از آزمون  -

ترين و باالترين همبستگي موجود، مقدار رابطه دو آزمون بايکديگر ميانگين، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين ،پايين1در جدول 

 هويت هایپذيری برسبکهويت تاثيرمدلاست. هدف کلي پژوهش حاضر  (./1.ی نهايي حاصل)-را محاسبه کرده و نمره و درجه آزادی

دهنده / است که نتيجه حاصل شده رد فرض صفر بوده است که نشان2.است که کوچکتر از ./1.است که نتيجه حاصل شده برابر  دانشجويان

ربخشي مدل آموزشي داده شده بر سبک هويت دانشجويان است، جدول فوق به ترسيم آن پرداخته وجود رابطه معنادار است که نمايانگراث

 شده است.

 
 

 ررسی وضعيت آماري قبل و بعد از اجراي آزمون بب-7
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretast 207.44 25 38.733 7.747 

postest 2.2392E2 25 26.61441 5.32288 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed)   
Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

P a ir
 

1
 

p r e t a s t - p o s t e s t
 -1.64800E1 29.59324 5.91865 -28.69549 -4.26451 -2.784 24 .010 
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ه دنبال مقايسه گروه قبل اجرای آزمون وگروه بعد اجرای آزمون مي باشد که نمايانگر ميانگين،جامعه، انحراف معيار و واريانس ب 9جدول 

 مي باشد. 

 هويت فردي _8

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 h.fardi1 & h.fardi2 25 .737 .000 

 

 به دنبال بررسي کردن همبستگي هويت فردی اجراکنندگان  قبل و بعد از اجرای آموزش ميباشد. 9جدول 

 

 وضيت هويت فردي قبل و بعد از اجراي آزمون-9

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
h.fardi1 52.60 25 12.332 2.466 

h.fardi2 57.20 25 7.778 1.556 

 

نمايانگر ميانگين و تعداد نمونه، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين هويت فردی شرکت کنندگان قبل و بعد از آموزش  7جدول 

 .ميباشد

 بررسی رابطه هويت فردي قبل و بعد از آزمون -11
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed)   
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
h.fardi1 - 

h.fardi2 
-4.600 8.436 1.687 -8.082 -1.118 -2.726 24 .012 

 
و باالترين همبستگي موجود، مقدار رابطه دو آزمون بايکديگر  ترينميانگين، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين ،پايين.1در جدول 

قبل از اجرای آموزش و بعد از اجرای آموزش دارای رابطه  پذيری بر مدل هويت فردی اثير مدل هويتت و درجه آزادی را محاسبه کرده است، 

است، در جدول فوق به ترسيم ./2.است که  کوچکتر از (./15باشدکه  نتيجه حاصل شده برابربا )معنادار است که با رد فرض صفر همراه مي

 .آن پرداخته شده است

 

 هويت اجتماعی-11

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 h.egtemai1 & h.egtemai2 25 .561 .004 

 

 جرای آموزش ميباشد.به دنبال بررسي کردن همبستگي هويت اجتماعي اجراکنندگان  قبل و بعد از ا 11جدول 
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 وضيت هويت اجتماعی قبل و بعد از اجراي آزمون -12
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
h.egtemai1 40.84 25 8.430 1.686 

h.egtemai2 44.36 25 6.639 1.328 

 

يار، خطای استاندارد ميانگين هويت  اجتماعي شرکت کنندگان قبل و بعد ازآاموزش مايانگر ميانگين و تعداد نمونه، انحراف مع 15جدول 

 ميباشد.

 بررسی رابطه هويت اجتماعی قبل و بعد از آزمون -13
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
h.egtemai1 - 

h.egtemai2 
-3.520 7.235 1.447 -6.506 -.534 -2.433 24 .023 

 

ترين و باالترين همبستگي موجود، مقدار رابطه دو آزمون -ميانگين، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين ،پايين11در جدول 

ي قبل از اجرای آموزش و بعد از اجرای آموزش پذيری بر مدل هويت اجتماع تاثيرمدل هويتاست ،  دی را محاسبه کردهبايکديگر و درجه آزا

است در جدول ./2.( است که کمتر از ./51باشدکه  نتيجه حاصل شده کوچکتر)دارای رابطه معنا دار است که با رد فرض  صفر همراه مي

 .فوق به ترسيم آن پرداخته شده است

 

 هويت ملی-14

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 h.mali1 & h.mali2 25 .813 .000 

 
 به دنبال بررسي کردن همبستگي هويت  ملي اجراکنندگان  قبل و بعد از اجرای آموزش ميباشد. 12جدول 

 

 وضيت هويت ملی قبل و بعد از اجراي آزمون -15

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
h.mali1 55.60 25 10.973 2.195 

h.mali2 58.16 25 9.516 1.903 

 

نمايانگر ميانگين و تعداد نمونه، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين هويت ملي شرکت کنندگان قبل و بعد از آموزش  12جدول 

 ميباشد.
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 هويت ملی قبل و بعد از آزمون بررسی رابطه -16
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed)   
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
h.mali1 - 

h.mali2 
-2.560 6.410 1.282 -5.206 .086 -1.997 24 .057 

 

ترين و باالترين همبستگي موجود، مقدار رابطه دو آزمون بايکديگر ميانگين، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين ،پايين 11 در جدول

معنا دار قبل از اجرای آموزش و بعد از اجرای آموزش رابطه  پذيری بر مدل هويت ملى تاثير مدل هويتو درجه آزادی را محاسبه کرده است، 

است، در جدول فوق به ترسيم آن پرداخته ./2.( است که بزرگتراز ./29نيست که با تاييد فرض خالف همراه است که نتيجه حاصل شده)

 شده است.

 هويت مذهبی  -17

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 h.mazhabi1 & h.mazhabi2 25 .604 .001 

 

 دنبال بررسي کردن همبستگي هويت  مذهبي اجراکنندگان  قبل و بعد از اجرای آموزش ميباشد.به  19جدول 

 

 وضعيت هويت مذهبی قبل و بعد از اجراي آزمون -18
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
h.mazhabi1 58.40 25 15.327 3.065 

h.mazhabi2 64.20 25 13.260 2.652 

 

نمايانگر ميانگين و تعداد نمونه، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين هويت مذهبي شرکت کنندگان قبل و بعد از اموزش  19جدول 

 ميباشد.

 

 بررسی رابطه هويت مذهبی قبل و بعد از آزمون -19

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
h.mazhabi1 - 

h.mazhabi2 
-5.800 12.852 2.570 -11.105 -.495 -2.257 24 .033 
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ترين همبستگي موجود، مقدار رابطه دو آزمون بايکديگر ترين و باالدر جدول ميانگين، انحراف معيار، خطای استاندارد ميانگين ،پايين

نيز قبل از اجرای آموزش و بعد از اجرای آموزش دارای  پذيرى بر مدل هويت مذهبي تاثير مدل هويتو درجه آزادی را محاسبه کرده است، 

است، در جدول فوق به ترسيم ./2.ه کوچکتر از ( ک./11باشد، نتيجه حاصل شده برابر با )که با رد فرض  صفر همراه مي رابطه معنادار است

 آن پرداخته شده است.

 

 بحث و نتيجه گيري

 درآموزش صورت گرفته شده و سبک هويت رابطه جهت دار مثبت وجود دارد و نمره حاصل شده در آزمون در سبک هويت مذهبي،

 شته است.فردی اثربخشي در جهت مثبت داشته اما در هويت ملي اثر بخشي ندا اجتماعي،

 ندهست مذهب و... ،مليت هويت ظرفيت و گنجايشي است که به شناسايي دقيق خود منجر مي شود. اين گنجايش ها شامل جنسيت،

(، زيرا هيچ هويت جدا 1771/1191به عقيده جنگينز همه  هويت ها به نوعي هويت اجتماعي محسوب مي شوند)جنگينز،  (..5.1)يسلديک،

د و شکل گيری هويت در فرآيندهای اجتماعي شدن ريشه دارد، اما نبايد تصور کرده که هويت اجتماعي يک بار از فضای اجتماعي معني ندار

برای هميشه شکل مي گيرد. تغيير و دگرگوني همچنان که در ذات جامعه و تاريخ است در هويت اجتماعي نيز رايج است بنابراين هويت امری 

و در درون فضای زندگي شخصي شکل مي گيرد. هويت اجتماعي شناخت و دانش شخص از اکتسابي است که در جريان تعامالت فرد 

 (.1779جاييگاهش در جامعه است، شناختي که وی از تعلق به معقوالت اجتماعي يا گروهای اجتماعي دارد)هاگ و آبرامز، 

، اجتماعي، ملي با ميزان پايبندی شهروندان ( در پژوهشي با عنوان تبيين رابطه بين هويتهای سهگانه فردی1171نيازی و همکاران )

به فرهنگ شهروندی انجام شده است که نتيجه حاصل شده نمايانگر رابطه مثبت و معنادار است ،اين پژوهش همانند پژوهش انجام شده سه 

رد و از لحاظ جامعه اماری مورد سبک هويتي را مورد سنجش قرار داده است که از اين نظر و از اين لحاظ که رابطه معنادار دارد شباهت دا

 سنجش بايکديگر متفاوت هستند زيرا جامعه مورد پژوهش ما دانشجويان بودهاند اما پژوهشي که موررد بررسي قرار دادهايم شهروندان ميباشد.

ن کي گيال( در پژوهشي با عنوان ارتباط سبک هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزش1172مقصودی و همکاران )

انجام شده است که نتيجه حاصل شده نمايانگر اين است بين  سبک هويت هنجاری و تعهد با وضعيت تحصيلي ارتباط آماری وجود دارد، اين 

پژوهش همانند پژوهش انجام شده جامعه آماری مشابه دارد و از لحاظ معناداری نيز هر دو معنادار و رابطه مثبت وجود دارد اما سبک های 

 يت مورد بررسي قرار گرفته شده بايکديگر متفاوت هستند.هو
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