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 چكيده
دختیر  آموزان ی ارتباطی در دانشهامهارت وهای هویت وضعیت ۀرابطپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 ۀدورآموز دانش 103ای مشتمل بر مستقر در شیراز انجا، شد. نمونه عشایری و شهری دبیرستانیو پسر 
، دو ای انتخیاب شیده بودنید   نید مرحلیه  ای چگیری خوشیه ۀ نمونهکه به شیو شهری و عشایریمتوسطه 
هیا،  برای تلخییص و تحلییل داده  های هویت را تکمیل کردند. ی ارتباطی و وضعیتهامهارت ۀپرسشنام
طور کلیی   هبده شد. اآماری تحلیل رگرسیون چندگانه استفهای آماری توصیفی، از روش بر روشعالوه 

 طیور مثبیت  ی میورد پیژوهش، بیه   هیا گیروه نتایج حاکی از آن بود که وضعیت هویتی پیشرفته در کلییه  
ی هیا مهیارت صورت منفیی  . همچنین وضعیت هویتی آشفته بهاستهای ارتباطی مهارت ۀکنندبینیپیش
ی ارتبیاطی در  هیا مهیارت  ۀکننید بینیی پییش کنید، امیا   بینیی میی  آموزان شهری را پیشرتباطی در دانشا

 ۀکننید بینیی پییش صیورت منفیی    وضعیت هویتی آشیفته، بیه   ،. عالوه بر آنیستآموزان عشایری ندانش
ت. عیالوه  ی ارتباطی در دختران نیسی هامهارتبینی اما قادر به پیش استهای ارتباطی در پسران مهارت

ی مورد پیژوهش،  هاگروهی ارتباطی نیز در هامهارتخرده اهای هویت بوضعیت ۀرابطبر موارد مذکور، 
ی بیرای  هایانید و پیشینهاد  ه بحث گذاشیته شیده  ها با توجه به تحقیقات پیشین بده است. یافتهش بررسی

 های بیشتر در این زمینه مطرح شده است.انجا، پژوهش

 ی ارتباطی، فرهن  عشایری هامهارتهویت، نوجوانان،  واژگان کليدی:
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 مقدمه
کنید  بندی میخود، رشد روانی اجتماعی فرد را به هشت مرحله تقسیم ۀاریکسون در نظری

با پدیدار شیدن سیطح تفکیر عملییات     داند. می نوجوانی ۀمصادف با دوررا  پنجم ۀو مرحل
نگرانیه بیه وحیدت و یک یارچگی     توانید بیه صیورتی درون   صوری در نوجوانی، فیرد میی  
آن را مرحلیه  اریکسیون  ی خویشیتن اسیت کیه    جست و جوبیندیشد. ویژگی این مرحله، 

مفیاهیم  (. یکیی از  3143شیکوه،  نامد )پاشا و گیل یابی در مقابل سردرگمی نقش میهویت
ری روانیی و تثبییت   گیذا میزان سرمایهبه معنای  3اریکسون، تعهد ۀهویت در نظریمرتبط با 

نیاظر   ،تغییر است. بحیران  ۀاست که یک مرحل 3دیگر، بحران مفهو،فرد در زمینه هویت و 
شیده  تعرییف  مختلیف  ی هیا آرمیان ها و ای از پرسشگری، بررسی و آزمایش نقشدورهبه 

برزونسیکی و  )دانسته شده اسیت   ناپذیربرای دستیابی به هویت، اجتنابآن  ۀتجربو است 
حیل بحیران هیویتی بیه تعهیدات       افیراد پیس از   (.6311، 8و مارشیال  آدامز؛ 1131، 1آدامز

به معنای تثبییت و   3(. تعهد نیز از نظر مارسیا3148 کنند )محمدی،مشخصی دست پیدا می
 اسیت گیذاری شخصیی بیر روی ایین تصیمیمات      اتخاذ تصمیمات نسبتاز پایدار و سیرمایه 

( با توجه بیه  3166مارسیا )(. 3110 6استوسل، ولویس، شنکلوث، پاسوال، ی ، میسی)بیشاپ
دو شاخص بحران و تعهد و بیه منظیور عملییاتی کیردن مفهیو، هوییت، چهیار وضیعیت         

 .دکررا مشخص 
اسیت کیه    جست و جیو ای از بحران و دورهبیانگر  4وضعیت هویت پیشرفته )دستیابی(

، )پراکنیده(  1عیت آشفتهوض. در گذرانده و در پی آن به تعهدات مشخصی رسیده است فرد
گرچیه ممکین اسیت     ؛فرد نه در حال تجربه بحران است و نیه بیه تعهیدی رسییده اسیت     

ی هویت را تجربه کرده باشد، اما در حیل ایین   جست و جوای از بحران و درگذشته دوره
 37وضیعیت زودرس . بحران توفیقی نداشته است و اکنون در این زمینه دل مشیغولی نیدارد  

ری گو پرسشی  جسیت و جیو   فیرد بیدون گذرانیدن دوره   ، معرف حالتی است که (کاذب)
. در های والدین اسیت های کودکی و ارزشسازیکه اساس آن همانند ی را پذیرفتهیتعهدها

ری گی فعیال و پرسشی  جست و جوفرد در حال تجربه، ، خواه()مهلت 33وضعیت دیررس
 (.  3773، 33)رایس استمبهم ای در زمینه هویت است و تعهدهایش برانگیزاننده

                                              
1- Commitment 
2- Crisis 
3- Berzonsky & Adams 
4- Marshal 
5- Marcia, 
6- Bishop, Macy-Lewis, Schnekloth, Puswella, and Struessel  
7- Identity Status  
8- Identity achievement 
9- Identity diffusion 
10- Foreclosure 
11- Moratorium 
12- Rice 
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از نیا،   ،گییری هوییت( قائیل بیود    اهمیتی که اریکسون برای عوامل اجتماعی )در شکل
هویت، ( 3108) 3آشکار است. به اعتقاد برگر 3اجتماعی یرشد روانی ۀاش یعنی نظرینظریه

روحیانی  شیخآقامحمدیان و  راه توسعه مفهو، خود برای دربرگرفتن عوامل اجتماعی است.
اش ناشیی  ( معتقدند که هویت احساسی است که از تبادل فرد با واقعییت اجتمیاعی  3143)
پذیر از تغییرات محیط اجتمیاعی اسیت. در حقیقیت، هوییت فیرد در طیی       شود و تأثیرمی

( نیز مییزان  3111) 1(. سیگلمن3143گیرد )عطاران، تعامالت او با محیط اطرافش شکل می
ا محصول عواملی از قبیل بافیت فرهنگیی، رابطیه بیا والیدین، تجیارب       رشد هویت افراد ر

هویت اجتماعی افیراد در  ( 3104) 8به اعتقاد تاجفل داند.خار  از خانه و رشد شناختی می
گیرد و به پیش داوری، تعارضات های شخص به گروه خود شکل میزمینه و بافت نگرش

نیز بر آن اسیت کیه    (3113) 3ود. بامیسترشگروهی، فرهن  و تبادل فرهنگی مربوط میبین
 .  استدهی هویت، وابسته به فرهن  ساخت و شکل

مختار انجیا، گییرد   صورت خود فرد به از سوی، یک رویداد مستقل که هویتگیری شکل
کنید  در تعامل با دیگران و در کنار دیگیران بیروز میی   ، ، بلکه از طریق روابط اجتماعینیست

، 4الفلییینهیییث و مییک؛ 3777؛ 0وودوارد؛ 3143حییاجی خیییاط، ؛ 3777 ،6)کییوور و مییورفی
معتقد است که هویت افراد بستگی به یافتن یک جایگیاه در جهیان   ( 3111) 1سیمون(. 3111

( نیز توانایی کسب این جایگیاه تیا حیدود    3778) 37اجتماعی دارد. از نظر هارجی و دیکسون
از طریق برقراری ارتبیاط میؤثر و آمیوزش     افراد بستگی دارد.« ی ارتباطیهامهارت»زیادی به 
هیا و سیوءتعبیرها در روابیط اجتمیاعی     تیوان از بسییاری سیوءتفاهم   ی ارتباطی میهامهارت
( فراینیدی اسیت کیه ضیمن آن،     3143. ارتبیاط از نظیر یارمحمیدی )   کردها پیشگیری انسان

ارتبیاط،  در ه ( معتقدنید کی  3143) 33کند. بروکس و هییث شنونده از نیت گوینده برداشتی می
شیته  گذاهای کالمی و غیرکالمی با دیگران درمیان اطالعات، معانی و احساسات از طریق پیا،

ارتباط عبارت اسیت  ند که برآن (3143و غفاری ) راد، سینایی،محسنیان سردارآبادی،شوند. می
پییا،، مشیابهت    ۀدرگیرند کهآناز فراگرد انتقال پیا، از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر 

 نظر فرستنده پیا، ایجاد شود.   معنی با معنی مورد
سیازد بیه   ، فرایندهای خاصی اسیت کیه فیرد را قیادر میی     33ی ارتباطیهامهارتمنظور از 
(. درحقیقت، اجتماعی شدن هر فیرد،  3778رفتار کند )هارجی و دیکسون، « شایسته»صورتی 

                                              
1. Theory of Psychosocial Development 
2. Breger 
3. Sigelman 
4. Tajfel 
5. Baumeister 
6. Coover and Murphy 
7. Woodward 
8. Heath & McLaughlin 
9. Simon 
10. Hargie & Dickson 
11. Brooks & Heath 
12. Communicational Skills 
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ی هیا مهیارت (. 3111وختیه اسیت )بولتیون،    آم ی ارتباطی اوست که قیبالز هامهارتدستاورد 
ی آن( متفیاوتی دانسیت.   هیا مهیارت خردهی فرعی )یا هامهارتتوان مشتمل بر ارتباطی را می

فردی مورد توجیه قیرار    دادن فعاالنه به عنوان یک مهارت اساسی در روابط بینگوش توانایی
دادن عتقد اسیت کیه گیوش   نیز م( 3113) 3(. استیل3148چاری و فداکار، گرفته است )حسین

سیازی و  عبارت است از فرایند آموخته شده و پیچیدۀ حس کردن، تفسییر، ارزییابی، ذخییره   
، و و شینود  دادن میؤثر، مشیارکت فعیال در ییک گفیت     های شفاهی. گوشدهی به پیا،پاسخ
(. 3143کند )امیین چهارسیوقی،   که گوینده را در انتقال منظور خویش، یاری می است فعالیتی

ی ارتباطی نقش مهمی در برقراری، تیداو،  هامهارتکنترل عواطف به عنوان مقوله دیگری از 
)هیجانی( نییز تیا حید زییادی      3کند. مفهو، هوش عاطفیمی ءو سالمت روابط اجتماعی ایفا

کنتیرل   ۀطور خالصه، مقول هناظر به اهمیت و تأثیر این جنبه از فرایند روابط اجتماعی است. ب
اظر به توان ابراز احساسات و کنترل آن و نیز کنار آمدن با عواطیف دیگیران اسیت    عواطف ن

 های واضح ارتباطی که از آن بیه ی دریافت و ارسال پیا،ی(. توانا3148چاری و فداکار، سین)ح
هیای مربیوط بیه    شود نییز بیه عنیوان یکیی دیگیر از مقولیه      صورت مهارت درک پیا، یاد می

ی یتوانیا نه تنها دریافت و ارسال پیا، به معنیای عیا،، بلکیه    . است ی ارتباطی مطرحهامهارت
های کالمی و غیرکالمی در ارتباط اجتماعی نیز حائز اهمیت اسیت.  کشف معنای حقیقی پیا،

ی فهم دیگران کیه  یدرک چگونگی تأثیرگذاری در روابط اجتماعی و نیز توانا توانایی ،در واقع
ی هیا مهیارت شود نیز یکی دیگیر از  یاد می« رایند ارتباطبینش نسبت به ف» از آن تحت عنوان

ایین  اسیت.  مهیارت ارتبیاطی   ییک  یا فعال بودن در ارتبیاط نییز    «قاطعیت. »باشدارتباطی می
نظیر از واکینش    ناظر به برخورداری از جسارت بدان حد است که فرد بتواند صیرف  ،مهارت

 (.3148چاری و فداکار، )حسینت و ابهامات خود را بیان کند سؤاالعاطفی دیگران 
خصیوص   فضای خاصی را بر هوییت افیراد و بیه   ، شرایط جدید ارتباطی قرن حاضر

نوجوانان حاکم کرده است. ارتباط کام یوتری، عادات ارتباطی کاربران خود را شکل داده 
 جامعیۀ کند و باعیث پدیید آمیدن    یند ارتباطات فرهنگی، انقالبی ایجاد میاو در فراست 
یکیی  (. 3143نماید )عطاران، ای میشود که برای کاربران، ایجاد هویت شبکهی میمجاز

های عمیومی از  های فراوانی که رسانهامکانات و گزینهبا پست مدرن  جامعۀاز پیامدهای 
 ایین اسیت کیه    گذارنید، در اختیار جوانان می (اینترنترسانی )جهانی اطالع ۀشبکجمله 

شیوند و ایین فضیا، هوییت     نیواع مختلیف رفتیار آشینا میی     های جدید و اآنان با محرک
ناگفته پیداست که در این شرایط، برخورداری . آفریندمتحولی را می همیشهنامشخص و 

اساسی  هایرسالتتوان یکی از می ی ارتباطی تا چه حد حائز اهمیت است.هامهارتاز 
   ذکر کرد.آموختگان در دانشارتباطی  یهامهارت، ایجاد سو، ۀهزارتعلیم و تربیت را در 

کیل   ۀدهندرا شکل آنهاتوان اند که میگستردهبه حدی فرهن  و تأثیرات فرهنگی نیز 

                                              
1. Steel 
2. Emotional Intelligence 
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(. فرهن  ییک  3778درک شخص از جهان اجتماعی در نظرگرفت )هارجی و دیکسون، 
تیر و  دهد و هر چیه فیرد بیا ایین فرهنی ، ارتبیاطی عمییق       فرد، هویت او را تشکیل می

گییرد )سیهرابی و   تری به خود می، زیربنای هویت او شکل مستحکمکندرار تر برقمحکم
های مختلیف، متفیاوت بیوده و در بیین     رشد هویت در فرهن  ۀ(. اما دور3143البرزی، 

هیای تیاریخی مختلیف در    و حتی در بین دوره هجامعهای موجود در یک خرده فرهن 
ی وسییع در  هیا تفیاوت ین، وجیود  بنابرا(. 6311، 3رگ)کرو نیستنیز یکسان  هجامعیک 
کند کیه افیرادی کیه در    زندگی جوامع عشایری و شهری نیز این انتظار را ایجاد میۀ شیو

ه کیرد صورت نسبتاز متفاوتی طی  کنند، مسیرهای رشدی خود را بهاین جوامع زندگی می
زنیدگی   (.3148های مختلف رشدی با هم متفاوت باشند )جمشیدی سیلوکلو،  و از جنبه

از طرییق   عشیایر  .شیهری دارد  جامعیۀ متفیاوت از   ای کیامالز عشیایری چهیره   جامعۀدر 
ای و هوای مساعد از نقطیه  دستیابی به مراتع مطلوب و آب برایو  دامداری امرار معاش
چیادر زنیدگی و   در سییاه  آنهیا  (.3167اللهیی بهارونید،  د )امیان نکنبه نقطه دیگر کوچ می

و همیین عامیل    کننید تیأمین میی  ز طریق پرورش و نگهداری دا، ا صرفازخود را معیشت 
   (.3146خلق، )وثوقی و نیک شودمی آنهامعیشتی سبب کوچ دائمی 

تیوان بیه تفیاوت در وضیعیت     عشایری و شهری، می جامعۀی بین هاتفاوتاز جمله 
 و رسو،، فرهن  و نظایر آن اشاره کرد )جمشیدی سلوکلو، سکونت، امرار معاش، آداب

 جامعیۀ گراتیر از  عشایری، جمع جامعۀشناختی حاکی از آن است که شواهد قو، (.3148
گیرا، افیراد، بیشیتر از    هیای جمیع  (. در فرهنی  3167اللهیی بهارونید،  شهری است )امان

نقش بسیار مهمیی   ،هاگونه فرهن کنند و ارتباطات در اینهنجارهای گروهی پیروی می
گییرد و افیراد   بیشتر از طریق تعامالت اجتماعی شیکل میی  ، )خویشتن( افراد خود .دارد
هیای فردگیرا،   در حالی که در فرهن ؛ کنندخود را در ارتباط با دیگران توصیف می غالباز

سیود و   ۀکنند، روابط بین افراد بیشیتر بیر پایی   های خود را دنبال میافراد عالیق و ارزش
 اسیت خصوصییات فیردی    ۀتر بیر پایی  زیان بوده و هویت افراد مستقل از دیگران و بیشی 

 (.3771 ،8، دارویش و هوبر3773 ،1، بوک3141 ،3)تریاندیس
جوان بودن بافت جمعیتی و تنوع خاص فرهنگی در کشور ما و همچنیین قیرار داشیتن    
در عصر ارتباطات، لزو، تحقیق و پژوهش هر چه بیشتر در مورد مسائلی از قبییل هوییت،   

ی مختلیف از  آنهاسازمها و د. آگاهی دستگاهشوآشکار می فرهن  و ارتباطات بیش از پیش
تواند به های گوناگون میی ارتباطی افراد در فرهن هامهارتهای هویتی و سطح وضعیت

هیا کمیک   ریزی امور و همچنین چگونگی تعامل با افراد جهت اجرای برنامهآنان در برنامه
 .شایانی کند

                                              
1- Kroger 
2- Triandis 
3- Bhawuk 
4- Darwish & Huber 
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توان با توجیه بیه   که: آیا میاست تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال کلی 
ی ارتبیاطی  هیا مهیارت عشایری و شهری  جامعۀآموزان در دو های هویت دانشوضعیت

 سیؤال دهیی بیه   در عین حال و ضمن بررسی شواهد برای پاسیخ  ؟کرد بینیآنان را پیش
 : دکرت فرعی زیر را مطرح سؤاالتوان می ،مذکور
آمیوزان  در دانیش را  ی ارتبیاطی هیا مهارتتوان های هویت میوضعیتبر اساس آیا 

 د؟ربینی کعشایری پیش
آمیوزان  در دانیش را  ی ارتبیاطی هیا مهارتتوان های هویت میوضعیتبر اساس آیا 

 د؟ربینی کپیششهری 
آمیوزان  در دانیش را  ی ارتبیاطی هیا مهارتتوان های هویت میوضعیتبر اساس آیا 

 د؟ربینی کپیشدختر 
پسر آموزان در دانشرا  ی ارتباطیهامهارتتوان های هویت میوضعیتبر اساس آیا 
 د؟ربینی کپیش

 روش
 هاآزمودنی
آمییوزان کییالس سییو، دبیرسییتان و دانییش ۀآمییاری پییژوهش حاضییر شییامل کلییی جامعییۀ
در پیژوهش  دانشگاهی اعم از شهری و عشایری مستقر در شهر شیراز بیوده اسیت.   پیش

نفر تعییین شید کیه     137(،3107حاضر، بر اساس جدول پیشنهادی کر  سی و مورگان )
پیذیری و کیاهش احتمیال خطیای     این تعداد به منظور افزایش اطمینان از قدرت تعمییم 

گییری  از روش نمونیه  ،بیرای انتخیاب نمونیه   نفر افزایش داده شید.   107یری، به گنمونه
اول، از بیین   ۀدر مرحلی  کیالس اسیتفاده شید.    ایواحد نمونهبا  ایمرحلهچند ای خوشه

ی عشیایری  هیا دبیرستانشیراز و همچنین  3و  3ش رآموزش وپرو نواحیی هادبیرستان
بین از صادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد، به صورت تمستقر در شیراز، چند دبیرستان 

مورد  کالس تعدادی انتخاب شده، به صورت تصادفی هادبیرستانهای موجود در کالس
گییری از میدارس   نمونیه قابل ذکر است که  .ندشدانتخاب برای تکمیل حجم نمونه نیاز 

جیزا انجیا،   صیورت م  دانشگاهی بههای سو، دبیرستان و پیشدخترانه و پسرانه و کالس
 ی تحقیق ارائه شده است.  هاآزمودنیاطالعات بیشتری در مورد  (3) شد. در جدول
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 گروه حسب بر هاآزمودنی درصد و تعداد .(5) جدول
 درصد تعداد جنسیت هاگروه

 عشایری
 36/38 17 پسر
 3/37 06 دختر

 شهری
 08/38 13 پسر
 3/17 331 دختر

 مجموع
 33 341 دختر
 81 343 پسر

 گيریاندازه ابزارهای
 ۀتجدییدنظر شید  ۀ نظر در این پژوهش، از دو پرسشنامگیری متغیرهای مورد برای اندازه

تجدیید نظیر    ۀپرسشینام ( و 3146) 3بنیون و آدامز 3های هویتوضعیت ۀعینی بسط یافت
اسیتفاده شید. در   ( 3314، یوسیفی ، به نقیل از  3778)جرابک  1ی ارتباطیهامهارت ۀشد

 اند.  معرفی شدهاختصار ادامه، هر یک از ابزارهای مذکور به 
این آزمیون بیر اسیاس     های هویت:عینی بسط یافته وضعیت ۀتجدیدنظر شد ۀپرسشنام

کیه شیامل    اسیت گوییه   68ی اریکسون و مارسیا در مورد هویت تدوین شده و دارا ۀنظری
، هوییت دییررس و هوییت پیشیرفته(     )هویت آشیفته، هوییت زودرس   مقیاسخردهچهار 
در میورد   مقییاس خردههای هر گیرد. گویهگویه را در بر می 36 مقیاسخردهو هر  شودمی

فیردی  زندگی( و بیین  ۀدو حیطه کلی مسائل ایدئولوژیکی )شغل، مذهب، سیاست و فلسف
 ۀنحیو صورت گروهیی و   اجرای این ابزار، به ۀ)دوستی، تفریح و نقش جنسی( بوده و شیو

آلفیای  ضیرایب   ۀ( دامنی 3146بنیون و آدامز ) .استبخشی  3گذاری آن از نوع لیکرت هنمر
روابیط   ۀ( و در زمینی 63/7)بیا مییانگین    01/7تیا   31/7اییدئولوژیکی   ۀکرونباخ را در زمین

و  شیکرکن، امییدیان  های یافته اند.( گزارش کرده68/7)با میانگین  47/7تا  31/7فردی میان
بیه   پاییایی باشید. ضیرایب   قابل قبول برای این آزمون می روایی( حاکی از 3147) نجاریان

های هویت مختلیف  های مربوط به وضعیتبرای مقیاس 06/7تا ، 63/7، بین روش تنصیف
محققان دیگر گزارش شده اسیت.   از سوی 46/7تا  60/7ین ضرایب آلفای کرونباخ بو نیز 

آزمیون از روش آلفیای    پاییایی ز بیرای سینجش   در تحقیق حاضر نیی  (.3148پور، )خواجه
 دست آمد.   به 08/7آزمون برابر کل  پایاییکرونباخ استفاده شد که ضریب 

ای گوییه  18ای پرسشینامه ابیزار ییک   ی ارتباطی: این هامهارتنظر شدۀ تجدیدپرسشنامه 
پینج   پیردازد. ای میی درجیه  3های آن بیر روی ییک طییف    است که پاسخگو به تکمیل گویه

                                              
1. Extended Objective Measure of Ego Identity Status 
2. Benion & Adams  
3. Communication Skills Test- Revised 
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میورد  آزمیون  پییا،، بیینش و قاطعییت در ایین     دادن، تنظیم عواطف، درکمهارت گوشخرده
 نمیرۀ ی میذکور  هیا مهیارت خیرده برای هیر پاسیخگو در هیر ییک از     . گیرندبررسی قرار می

ن کیل  گویه نیز مبیی   18جمع نمرات هر فرد در مجموع شود و حاصلمحاسبه می ایجداگانه
ها، به دلییل ماهییت و   . شایان ذکر است که برخی از گویهاستو پاسخگی ارتباطی هامهارت
ایین   پاییایی و  رواییی شیوند.  ی میگذارنمرهصورت وارونه  به هنمر، در محاسبه آنهامحتوای 
( بررسیی شیده اسیت. ایین محققیان بیرای       3148چیاری و فیداکار )   حسین از سویآزمون 
 61/7کیل آزمیون را برابیر     پاییایی نبیاخ،  آزمون با استفاده از روش آلفیای کرو  پایاییسنجش 

؛ و به منظور بررسیی  استاند که حاکی از همسانی درونی قابل قبول این آزمون گزارش کرده
آماری تحلیل عیاملی از   ۀی ارتباطی، شیوهامهارتای آزمون و نیز ساختار عوامل سازه روایی
 اند و مقدار عددی شاخصداده های اصلی را مورد استفاده قراری و به روش مؤلفهتاییدنوع 

 KMO  2و نیز مقدار عددی شیاخص   03/7را برابرχ   بارتلیت را برابیر    در آزمیون کروییت
( نییز  3143یوسیفی )  دار بیوده اسیت.  معنیی  7773/7اند که در سطح کردهگزارش  73/3134

ضمن استفاده از این ابزار، ضرایب پایایی بیه روش آلفیای کرونبیاخ و دو نیمیه کیردن را بیه       
 پاییایی بیرای سینجش    ،در تحقییق حاضیر  ده اسیت.  کرگزارش  00/7و  43/7ترتیب برابر با 

 ود.ب 63/7حاصله برابر با  پایاییآزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 

، هیا آزمیودنی پس از انتخاب نمونیه و جلیب همکیاری     :آوری اطالعاته جمعشيو 
محقق توضیحات الز، در مورد ضرورت همکاری صادقانه آنان و نحوه تکمیل هیر ییک   

د کیه نییازی بیه ذکیر نیا، و      شی و متیذکر   کردها را به صورت شفاهی ارائه از پرسشنامه
 د.  شآوری ها توزیع و پس از تکمیل، جمعس س پرسشنامه یست؛مشخصات ن
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 هایافته
 در جدولشده در پژوهش حاضر، بررسیتری از متغیرهای تصویر روشن ۀارائبه منظور 

 :های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده استشاخص (3)

 پژوهش متغيرهای معيار انحراف و ميانگين (.7)جدول
 هاگروه متغیرها

های توضعی
 هویت

 دختران
(341) 

 پسران 
(343) 

عشایری 
(366) 

 شهری 
(373) 

 کل نمونه
(103) 

M SD M SD M SD M SD M SD 

 3/0 3/30 3/0 6/36 3/0 6/30 3/0 30 3/0 3/30 پیشرفته
 0 4/33 0/6 3/33 1/6 1/38 4/6 4/33 3/0 4/31 دیررس
 4/4 8/13 6/1 3/18 1 3/16 6/4 1/18 1 4/13 زودرس
 1/0 3/11 3/0 0/10 1/6 3/84 3/0 6/11 8/0 3/11 آشفته
ی هامهارت

 3/1 3/331 4/3 1/331 1/1 8/333 1/1 3/338 1 3/338 ارتباطی

 1/3 3/37 4/1 8/37 1/3 4/31 0/3 37 3/1 3/37 گوش دادن
 1/1 0/33 1/3 4/33 1/1 6/33 4/1 8/33 1/1 31 تنظیم عواطف
 1/8 3/17 4/1 1/17 4/8 17 0/8 3/17 4/1 1/17 درک پیا،
 1 4/36 1/3 0/36 3/1 30 0/3 3/30 3/1 3/36 بینش
 4/3 4/36 6/3 6/36 3/1 3/30 1 8/36 1/3 3/30 قاطعیت

تیوان  هوییت میی   ۀهای چهارگانی که آیا با توجه به وضعیت سؤالبه منظور بررسی این 
دبیرسیتانی عشیایری را   آمیوزان  ی آن( در دانیش هیا مهیارت ی ارتباطی )و خیرده هامهارت
ارائه شیده   (1) حاصل این تحلیل در جدول .بینی کرد، از تحلیل رگرسیون استفاده شدپیش
   1است.

  

                                              
جیویی در  هیای رگرسییونی بیه منظیور صیرفه     الز، به توضیح است که در ترسیم جداول مربوط به نتایج تحلیل .1

 اند.دار در  نشدهمعنینوشتاری نتایج غیرفضای 
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 هایوضعيت اساس بر ارتباطی (یهامهارتخرده )و هامهارت بينیپيش :1 جدول
 عشایری( )گروه هویت

 R 2R β P مالکمتغيرهای  بينمتغيرهای پيش

 773/7 31/7 33/7 13/7 ی ارتباطیهامهارتکل  یت پیشرفتههو
 773/7 13/7 70/7 30/7 دادن گوش هویت پیشرفته
 73/7 31/7 هویت دیررس
 73/7 3/7 76/7 33/7 درک پیا، هویت پیشرفته
 73/7 34/7 71/7 34/7 قاطعیت هویت زودرس

 
صیورت مثبیت    توان دریافت که وضعیت هویتی پیشیرفته بیه  می 1با توجه به جدول 

(، امیا ضیریب   > β ,773/7P= 31/7) اسیت ی ارتبیاطی  هیا مهیارت کیل   کنندهبینیپیش
(، زودرس N.S.  ,33/7- =βاستاندارد رگرسیون برای سه وضیعیت هیویتی دییررس )   

(N.S.  ,71/7- =β(  و آشفته )N.S.  ,3/7- =βمعنی )یستدار ن. 
وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیه صیورت مثبیت        عالوه بر این نتایج حیاکی از آن بیود کیه   

وضیعیت  (. >β  ,773/7 P =13/7) اسیت دادن ارتبیاطی گیوش   مهارتخردهکننده بینیپیش
 اسیت دادن مهیارت ارتبیاطی گیوش   خرده ۀکنندبینیپیش مثبتهویتی دیررس نیز به صورت 

(31/7 = β  ,73/7P< ،)   ( امیا دو وضیعیت هیویتی زودرسN.S.  ,778/7- =β و آشیفته ) 
(N.S.  ,33/7=βنتوانسته )وضیعیت  باشیند ارتباطی میذکور   مهارتخرده ۀکنندبینیاند پیش .

 = 3/7) اسیت ارتباطی درک پیا،  مهارتخرده ۀکنندبینیصورت مثبت پیش هویتی پیشرفته به
β ,73/7P<    ( اما ضریب استاندارد رگرسیون برای سیه وضیعیت هیویتی دییررس ،)N.S.  ,
70/7- =β(زودرس ،)N.S.  ,773/7=β( و آشییفته )N.S.  ,71/7- =βیسییتدار ن( معنییی .

 اسیت ارتباطی قاطعییت   مهارتخردهکننده بینیصورت مثبت پیشوضعیت هویتی زودرس به
(34/7 =β ,73/7P< ،) اما وضیعیت   ( هیای هیویتی پیشیرفتهN.S.  ,773/7- =β  دییررس ،)
(N.S.  ,78/7- =β( و آشفته )N.S.  ,76/7- =βنتوانس )داری کننیده معنیی  بینیی اند پییش ته

هیای  ارتباطی مذکور باشند. ضیریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای وضیعیت      مهارتخردهبرای 
(، زودرس N.S.  ,76/7- =β(، دیییررس )N.S.  ,33/7=βچهارگانییه هییویتی پیشییرفته )  

(N.S.  ,76/7=βو آشفته ) (N.S.  ,73/7- =β برای )ارتباطی تنظییم عواطیف   مهارتخرده 
(، دییررس  N.S.  ,73/7=βهای چهارگانه هویتی پیشرفته )دار نیست. همچنین وضعیتمعنی
(N.S.  ,78/7=β( زودرس ،)N.S.  ,71/7- =β( و آشفته )N.S.  ,30/7- =βنتوانسته )  انید

 بینی کنند.  ارتباطی بینش را پیش مهارتخرده
هوییت   ۀهارگانی هیای چ دیگر این پژوهش مطرح شده بود که آییا وضیعیت   سؤالدر 
آمیوزان  ی آن( در دانیش هیا مهیارت خردهی ارتباطی )و هامهارت کنندهبینیپیشتواند می
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 دبیرستانی شهری باشد. تحلیل رگرسییون نشیان داد کیه وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیه       
و ( >β ,7773/7P= 30/7ی ارتبیاطی اسیت )  هامهارتکل  کنندهبینیپیشصورت مثبت 

ی ارتبیاطی اسیت   هیا مهیارت کیل   ۀکننید بینیپیشصورت منفی وضعیت هویتی آشفته به
(33/7-  =β ,773/7P<     ولی ضریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای دو وضیعیت هیویتی ) 

. حاصل ایین  یستدار ن( معنیN.S.  ,773/7=β( و زودرس )N.S.  ,73/7=β) دیررس
 ارائه شده است.   (8)در جدول نیز در تحلیل 

 اساس بر ارتباطی (یهامهارتخرده )و یهامهارت بينیپيش (.9) لجدو
 (شهری )گروه هویت هایوضعيت

 R 2R β P مالکمتغيرهای  بينمتغيرهای پيش

 7773/7 30/7 33/7 86/7 ی ارتباطیهامهارتکل  هویت پیشرفته
 773/7 -33/7 هویت آشفته
 73/7 30/7 3/7 13/7 دادنگوش هویت پیشرفته
 73/7 33/7 هویت دیررس
 773/7 3/7 3/7 88/7 تنظیم عواطف هویت پیشرفته
 7773/7 -1/7 هویت آشفته
 73/7 34/7 73/7 33/7 درک پیا، هویت پیشرفته
 71/7 36/7 71/7 31/7 قاطعیت هویت پیشرفته

 آمید: بیه دسیت   هیای ذییل نییز در ایین تحلییل      ، یافته(8)مندر  در جدول  عالوه بر نتایج
 اسیت دادن ارتباطی گوش مهارتخرده ۀکنندبینیصورت مثبت پیش وضعیت هویتی پیشرفته به

(30/7= β , 73/7P<) .ۀکننییدبینیییصییورت مثبییت پیییش وضییعیت هییویتی دیییررس نیییز بییه 
 (، اما دو وضیعیت هیویتی زودرس  >β  ,73/7P =33/7) استدادن ارتباطی گوش مهارتخرده
(N.S.  ,70/7- =β و )( آشفتهN.S.  ,33/7- =βنتوانسته )داری بیرای  کننیده معنیی  بینیاند پیش

صیورت مثبیت   وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیه    همچنیین،  ارتباطی میذکور باشیند.    مهارتخرده
امیا وضیعیت    (>β, 773/7P = 3/7) اسیت ارتباطی تنظیم عواطف  مهارتخرده ۀکنندبینیپیش

ارتباطی تنظیم عواطیف اسیت    مهارتخردهکننده بینیصورت منفی پیش هویتی آشفته به
(1/7-  = β,7773/7P< و ضریب استاندارد رگرسیون برای دو وضعیت هویتی دیررس )
(N.S.  ,71/7=β( و زودرس )N.S.  ,776/7- =β )همچنیییین باشییید. دار نمییییمعنیییی

ارتبیاطی درک پییا،    مهارتخرده ۀکنندبینیصورت مثبت پیشوضعیت هویتی پیشرفته به
(، N.S.  ,73/7- =βهیای هیویتی دییررس )   وضیعیت در میورد  ( امیا  >β,73/7P = 34/7) بود

وضیعیت  این مطلب صادق نبود. ( N.S.  ,76/7- =β( و آشفته )N.S.  ,771/7- =βزودرس )
کنید  بینیی میی  صورت مثبت پییش ارتباطی قاطعیت را به مهارتخردههویتی پیشرفته نیز 
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(36/7= β  ,71/7P< )    ( ولی  سیه وضیعیت هیویتی دییررسN.S.  ,773/7- =β زودرس ،)
(N.S.  ,71/7- =β( و آشفته )N.S.  ,78/7- =β  قادر بیه پییش )  ارتبیاطی   مهیارت خیرده بینیی

های چهارگانه هیویتی پیشیرفته   ضریب استاندارد رگرسیون برای وضعیت. یستقاطعیت ن
(N.S.  ,73/7=β( دیییررس ،)N.S.  ,773/7=β( زودرس ،)N.S.  ,76/7=β و آشییفته )
(N.S.  ,73/7- =β در مورد )یستدار نارتباطی بینش، معنی مهارتخرده. 

 ۀکننید بینیی توانید پییش  هوییت میی   ۀهیای چهارگانی  که آییا وضیعیت   سؤالدر بررسی این 
نتیایج  آمیوزان دبیرسیتانی دختیر باشید،     ی آن( در دانیش هامهارتخردهی ارتباطی )و هامهارت

 ۀکننید بینیی صورت مثبت پییش  تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که وضعیت هویتی پیشرفته به
( اما سه وضعیت هیویتی دییررس   >β ,7773/7P= 13/7) استی ارتباطی هامهارتکل 
(N.S. ,3/7- =β( زودرس ،)N.S. ,78/7- =β( و آشییفته )N.S. ,33/7- =β قییادر بییه )

نشیان داده   (3)اند. حاصل این تحلیل در جیدول  اطی نبودهی ارتبهامهارتبینی کل پیش
 شده است.  

 اساس بر آن( یهامهارتخرده )و ارتباطی یهامهارت بينیپيش :1 جدول
 دختر آموزاندانش در هویت هایوضعيت

 R 2R β P مالک متغيرهای بينمتغيرهای پيش

 7773/7 13/7 36/7 87/7 ی ارتباطیهامهارتکل  هویت پیشرفته
 7773/7 34/7 33/7 13/7 دادن گوش هویت پیشرفته
 73/7 30/7 71/7 17/7 تنظیم عواطف هویت پیشرفته
 73/7 34/7 78/7 37/7 قاطعیت هویت پیشرفته
 78/7 -36/7 هویت دیررس

صیورت مثبیت    وضیعیت هیویتی پیشیرفته بیه     (3)به منیدرجات جیدول    نتایج با توجه
امیا   ،(>β,7773/7P = 34/7) اسیت دادن ارتبیاطی گیوش   مهیارت خیرده  ۀکننید بینیپیش
(، N.S. ,71/7- =βیب استاندارد رگرسیون بیرای سیه وضیعیت هیویتی دییررس )     اضر

دار نیسییت. وضییعیت ( معنیییN.S. ,76/7- =β( و آشییفته )N.S. ,31/7- =βزودرس )
ارتبیاطی تنظییم عواطیف     مهارتخردهکننده بینیصورت مثبت پیشهویتی پیشرفته نیز به

(، N.S. ,73/7- =β( امیا سیه وضیعیت هیویتی دییررس )     >β ,73/7P=  30/7باشد )می
کننیده  بینیی انید پییش  ( نتوانستهN.S. ,36/7- =β( و آشفته )N.S. , 76/7- =βزودرس )
ارتبییاطی مییذکور باشییند. همچنییین وضییعیت هییویتی پیشییرفته،  مهییارتخییردهدار معنیی 
( >β ,73/7P= 34/7) کنید بینی میصورت مثبت پیشقاطعیت را بهارتباطی  مهارتخرده

ارتباطی قاطعییت   مهارتخردهکننده بینیصورت منفی پیشاما وضعیت هویتی دیررس به
هیای  ( ولی ضریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای وضیعیت    >β,78/7P = -36/7باشد )می
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ی هیا مهیارت خیرده رد ( در موN.S. ,3/7=β( و آشفته )N.S. ,71/7=βهویتی زودرس )
 , .N.Sهیای هیویتی پیشیرفته )   دار نیسیت. همچنیین وضیعیت   ارتباطی قاطعییت معنیی  

3/7=β( دییییررس ،)N.S. , 71/7- =β( زودرس ،)N.S. , 74/7=β( و آشیییفته )N.S. 
,76/7- =βبینیی نماینید و ضیریب    ارتباطی درک پیا، را پییش  مهارتخردهاند ( نتوانسته

 .N.S(، دیررس )N.S. ,70/7=βهای هویتی پیشرفته )استاندارد رگرسیون برای وضعیت

, 71/7=β( زودرس ،)N.S. , 71/7- =β( و آشییییفته )N.S. , 73/7- =β در مییییورد )
   باشد.دار نمیارتباطی بینش معنی مهارتخرده

ی هیا مهیارت های هویت بر بینی کنندگی وضعیتپیش تحلیل رگرسیون برای بررسی
آموزان پسر نیز نشان داد که وضیعیت هیویتی   در دانش ی آن(هامهارتخرده)و  ارتباطی

 , β =31/7ی ارتبیاطی اسیت )  هیا مهیارت کننیده کیل   بینیی صورت مثبت پیشپیشرفته به
771/7P<ی هیا مهیارت کننیده کیل   بینیی صورت منفی پیش( اما وضعیت هویتی آشفته به

( و ضیریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای دو     >β,773/7P =  -38/7باشید ) ارتبیاطی میی  
دار ( معنیییN.S. ,70/7=β( و زودرس )N.S. ,771/7=βوضییعیت هییویتی دیییررس )  

   ده است.شارائه خالصه نتایج این تحلیل  6 جدولدر نیست. 

 در هویت هایوضعيت اساس بر ارتباطی یهامهارت بينیپيش :9 جدول
 پسر آموزاندانش

 R 2R β P مالکمتغيرهای  بينمتغيرهای پيش

 771/7 31/7 34/7 83/7 ی ارتباطیهامهارتکل  هویت پیشرفته
 773/7 -38/7 هویت آشفته
 776/7 33/7 33/7 18/7 تنظیم عواطف هویت پیشرفته
 776/7 33/7 33/7 13/7 درک پیا، هویت پیشرفته
 71/7 -30/7 هویت آشفته
 71/7 -30/7 71/7 34/7 بینش هویت آشفته

 مهیارت خیرده وضعیت هیویتی پیشیرفته،   شود مالحظه می 6همانگونه که در جدول 
اما سه  (>β, 776/7P=33/7کند )بینی میصورت مثبت پیشارتباطی تنظیم عواطف را به

آشییفته ( و N.S., 33/7=β(، زودرس )N.S., 73/7- =βوضییعیت هییویتی دیییررس )  
(N.S., 31/7=βقادر به پیش ) باشیند. همچنیین   ارتباطی میذکور نمیی   مهارتخردهبینی

بینیی  ارتبیاطی درک پییا، را پییش    مهارتخردهصورت مثبت وضعیت هویتی پیشرفته به
 کننیده بینیپیشصورت منفی ( و وضعیت هویتی آشفته به>β ,776/7P =33/7نماید )می

، ولی ضریب اسیتاندارد  (>β, 71/7 P= -30/7باشد )، میارتباطی درک پیا مهارتخرده
, .N.S( و زودرس )N.S. ,74/7- =β) رگرسیون بیرای دو وضیعیت هیویتی دییررس    

33/7- =βمهیارت خردهمنفی  کنندهبینیپیشدار نیست. وضعیت هویتی آشفته نیز ( معنی 
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 .N.Sپیشیرفته )  های هیویتی اما وضعیت (>β ,71/7P= -30/7باشد )ارتباطی بینش می

,71/7- =β( دییییررس ،)N.S. ,78/7=β( و زودرس )N.S., 73/7=βانییید ( نتوانسیییته
بینیی کننید. ضیریب اسیتاندارد رگرسییون بیرای       ارتبیاطی بیینش را پییش    مهیارت خرده

(، زودرس N.S. ,73/7=β(، دییررس ) N.S., 33/7=βهیای هیویتی پیشیرفته )   وضعیت
(N.S., 70/7=β( و آشفته )N.S., 73/7=β در مورد )دادن ارتبیاطی گیوش   مهارتخرده

(، دییررس  N.S., 78/7 =βهای هویتی پیشیرفته ) باشد و همچنین وضعیتدار نمیمعنی
(N.S., 76/7 =β( زودرس ،)N.S., 78/7 =β( و آشفته )N.S., 3/7- =βنتوانسته )  انید

 ارتباطی قاطعیت باشند. مهارتخردهدار معنی کنندهبینیپیش

 گيرینتيجه و بحث
ی ارتبیاطی در  هیا مهیارت و های هوییت  وضعیترابطه هدف از پژوهش حاضر بررسی 

آییا  »کیه   سیؤال هیا در رابطیه بیا ایین     آموزان عشایری و شهری بود. نتایج تحلییل دانش
ی آن( هامهارتخردهی ارتباطی )و هامهارت کنندهبینیپیشتواند های هویت میوضعیت
آموزان عشایری، وضیعیت  حاکی از آن بود که در دانش« اشد؟آموزان عشایری بدر دانش

اسیت. در  به طیور کلیی    ی ارتباطیهامهارت کنندهبینیپیشطور مثبت هویتی پیشرفته به
توان به وجود احساس یک ارچگی در شخصیت افراد دارای وضعیت توجیه این یافته می

گونیه افیراد بیه دلییل     ایین . ( اشیاره نمیود  3147هویتی پیشرفته )شیکرکن و همکیاران،   
برخورداری از سیاختار شخصییتی منسیجم، از دییدگاه سیایرین نییز دارای جیذابیت و        

توانید در  عشایری نیز میی  جامعۀباشند. عالوه بر این، زمینه فرهنگی مقبولیت خاصی می
یکی از  ،ارتباطات( عشایری جامعۀهمچون را )گهای جمعاین امر مؤثر باشد. در فرهن 

طبیعیی  سیان،  . بیدین (3773گیردد )بیوک،   های فرهنگی محسوب میی مهم مؤلفهعوامل 
آموزان عشایری دارای وضعیت هویتی پیشرفته، در روابط با دیگیران و  نماید که دانشمی

از سوی دیگر، ایین یافتیه تیا حید     ی ارتباطی نیز عملکرد مطلوبی داشته باشند. هامهارت
نفی  بیین وضیعیت هیویتی پیشیرفته و اخیتالل در      رابطه ممربوط به های با یافتهزیادی 

 باشد.  همسو می عملکرد اجتماعی افراد
آمیوزان  ی ارتباطی در دانشهامهارتخرده اهای هویت برابطه وضعیتخصوص در 

ی هیا مهیارت خیرده عشایری نیز معلو، شد که وضعیت هویتی پیشرفته بیه طیور مثبیت    
در تبیین این یافتیه بایید گفیت، افیرادی کیه       کند.بینی میدادن و درک پیا، را پیشگوش
وضعیت هویتی پیشرفته به دلیل برخورداری از تفکر پیچییده، انعطیاف پیذیری و    دارای 

دادن و ی ارتباطی گوشهامهارتخرده( در 3143کنترل درونی باال )قاسمی و همکاران، 
هیا  رزیابی پیا،درک پیا، که مستلز، درک و فهم مطالب طرف مقابل و همچنین تفسیر و ا

 ( عملکرد بهتری دارند.3118، دیکسونو  ، ساندرزباشد )هارجیمی
 مهیارت خیرده  کننیده بینیی پییش صیورت مثبیت    همچنین وضعیت هویتی دیررس به
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افیراد دارای ایین وضیعیت    بیر آن اسیت کیه    ( 3771) 3اسالوین. دادن بودارتباطی گوش
صیورت فعیال و   بیه  برنید یبیه سیر می    جسیت و جیو  در مرحله اکتشاف و چون هویتی 

هستند. از سیوی دیگیر، کسیب    ت ذهنی خود سؤاالکنجکاوانه به دنبال پیدا کردن پاسخ 
در مهیارت  و برخیورداری از  هیای درییافتی   بیر پییا،  توفیق در این امر مسیتلز، تمرکیز   

تیا حیدی   در مهیارت میذکور   ایین افیراد    قابلیت مطلیوب . بنابر این، باشددادن میگوش
 است.پذیر تبیین

بینیی  ارتباطی قاطعیت را پییش  مهارتخردهطور مثبت وضعیت هویتی زودرس نیز به
بیودن در عقایید افیرادی کیه در ایین       توان این موضوع را به ویژگی راسخد که میرکمی

 ( نسبت داد.3143گیرند )طالبیان شریف، گرزین و درگاهی، وضعیت هویتی قرار می
نید  نتواهیای هوییت میی   آییا وضیعیت   کیه ایین هیا بیه منظیور بررسیی     نتایج تحلییل 

آموزان شهری باشید، بییانگر آن بیود کیه در     ی ارتباطی در دانشهامهارت کنندهبینیپیش
کیل   کننیده بینیی پییش صیورت مثبیت   آموزان، وضعیت هویتی پیشرفته بهدانشاین گروه 
افراد دارای وضعیت هیویتی پیشیرفته شیناخت    از آنجا که  باشد.ی ارتباطی میهامهارت

های وجودی خیویش دارنید و در برخیورد بیا     ها و محدودیتمطلوبی نسبت به ظرفیت
( در تعامل با دیگیران و  3143و غضنفری،  3111باشند )سیگلمن، دیگران نیز بشاش می

رمن ی ارتباطی نیز عملکرد موفقی دارنید. ایین یافتیه بیا نتیایج تحقیقیات واتی       هامهارت
 باشد.  ( همسو می3113)

ی ارتباطی بیر اسیاس وضیعیت هیویتی آشیفته در      هامهارتبینی منفی در مورد پیش
وضعیت هیویتی آشیفته   افراد توان مطرح کرد که آموزان شهری نیز این تبیین را میدانش

( از روابط اجتماعی 3771 )اسالوین،خود رویکردی مبهم دارند  در زندگی کهآنبه دلیل 
از گونه روابط موفق باشند. توانند در ایندارند و در نتیجه نمیمشخصی ن انتظار نیزخود 

سوی دیگر، افراد دارای وضعیت هویتی آشفته که به شدت نگران ارزیابی خیود توسیط   
( احتماالز در برقراری ارتباط و تعامیل بیا دیگیران، بیه     3771باشند )اسالوین، دیگران می
کارانه عمل کیرده و بیه دلییل تیرس و     پیچیده شهری، محافظهگسترده و  جامعۀویژه در 

ی ارتباطی خود هامهارتتوانند در تعامل با سایرین، نگرانی از ارزیابی منفی دیگران نمی
نیز نشان داد که ( 3143) فرجا،طالبیان شریف، گودرزی و نیکرا بهبود بخشند. پژوهش 

جتماعی و ارتباط با دیگران نمرات پائین افراد دارای وضعیت هویتی آشفته در تعامالت ا
 .  کنندکسب می

 کننیده بینیی پیشوضعیت هویتی پیشرفته به طور مثبت آموزان شهری، در گروه دانش
بود. یک تبیین دادن، تنظیم عواطف، درک پیا، و قاطعیت ی ارتباطی گوشهامهارتخرده
بیه دلییل   دارای وضعیت هویتی پیشیرفته   افراد کهاینتواند مطرح شود و آن لی میاحتما

                                              
1- Slavin 
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های شخصیتی همچون عزت نفس باال، احترا، به عقایید دیگیران،   برخورداری از ویژگی
تیر  ی میذکور موفیق  هیا مهیارت خردهتفکر پیچیده و اتخاذ تصمیمات آزادانه و قاطع، در 

ر طیو وضعیت هیویتی دییررس بیه   آموزان، همچنین در این گروه از دانشکنند. عمل می
شیکرکن و  بیود. بیر طبیق نظیر     دادن ارتبیاطی گیوش   مهیارت خرده کنندهبینیپیشمثبت 

ی اطالعات تیازه  جست و جوافراد دارای وضعیت هویتی دیررس در  (3147) همکاران
مهیارت  دهنید. رشید   ی نشیان میی  های دیگران کنجکاوعقاید و ارزشهستند و پیرامون 
 ن در همین راستا مد نظر قرار داد. توادر این افراد را می دادنارتباطی گوش

ارتبیاطی   مهیارت خیرده دو  کنندهبینیپیشوضعیت هویتی آشفته نیز به صورت منفی 
تیوان  در تبییین ایین یافتیه میی    آموزان شهری بود. در گروه دانش کنترل عواطف تنظیم و

نیواع  به دلیل داشتن عد، پایبنیدی بیه ا  ( آشفته)گفت که افراد دارای این وضعیت هویتی 
در زمینه کنار آمیدن بیا عواطیف دیگیران و تیوان      ، فردیاز جمله تعهدات بینو  تعهدها

 باشند.کنترل ابراز احساسات خود نیز دچار مشکل و سردرگمی می
های پژوهش حاضیر ایین بیود کیه وضیعیت هیویتی پیشیرفته در        یکی دیگر از یافته

ه باشد. بی ی ارتباطی میهامهارتکل نمرۀ کنندهبینیپیشطور مثبت آموزان دختر، بهدانش
، دهند )ویگینیز طور طبیعی، دختران بیش از پسران به داشتن تعامل با دیگران اهمیت می

 تواند در مهارت یافتن مطلوب آنان مؤثر باشد.  ( که این امر می3118 3ویگینز، و زاندن،
ی ارتبیاطی در  هیا مهیارت خیرده و هیای چهارگانیه هوییت    رابطه وضیعیت مورد در 
صیورت مثبیت   آموزان دختر نیز نتایج زیر بدست آمد: وضعیت هویتی پیشیرفته بیه  دانش
بیود.  دادن، تنظییم عواطیف و قاطعییت    ی ارتبیاطی گیوش  هامهارتخرده کنندهبینیپیش

، همچون تمایل به پذیرفته شدن در ههای شخصیتی و جنسیتی زنانبرخورداری از ویژگی
هیای عیاطفی فرآینید ارتبیاط و برخیورداری از      بت بیه مؤلفیه  جمع، شناخت مطلوب نس

تواند توجیه کننده یافته میذکور  ( می3118دیدگاه روشن در زندگی )ویگینز و همکاران، 
ارتبیاطی   مهیارت خیرده  کننیده بینیی پییش طور منفی باشد. وضعیت هویتی دیررس نیز به

ناشی از این موضوع باشید کیه    تواندیافته مذکور میبود. آموزان دختر قاطعیت در دانش
هنیوز بیه تعهیدات قطعیی و      )اعم از پسر و دختیر(  افراد دارای وضعیت هویتی دیررس

( بنابراین دور از انتظار نیست کیه ایین   3771اند )اسالوین، مسلم در زندگی دست نیافته
گونیه افیراد در زمینیه    فیردی نییز سیرایت کیرده و ایین     عد، قطعیت به حوزه روابط بین

 عیت ارتباطی دچار مشکل باشند.قاط
ی هیا مهیارت بود که وضعیت هیویتی پیشیرفته،   حاضر آن  یکی دیگر از نتایج تحقیق

افیراد  کنید. برخیورداری   بینیی میی  صورت مثبت پییش آموزان پسر را بهارتباطی در دانش
هایی همچون پذیرا بودن در ایجاد ارتباط با دیگیران  از ویژگیدارای این وضعیت هویتی 

                                              
1- Wiggins, Wiggins, & Zanden 
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شود افیراد  ( موجب می3111) 3که طبق نظر آرونسون -نفس باال برخورداری از عزتو 
توجیه در  تواندمی -باشنددر تعامل و سازگاری با دیگران از عملکرد مطلوبی برخوردار 

 .  باشدمطرح  یافته مذکور 
ی ارتبیاطی در  هیا مهیارت  کننیده بینیی پییش طیور منفیی   وضعیت هویتی آشفته نیز به

توان بیان کرد کیه افیراد دارای وضیعیت    وزان پسر بود. در تبیین این یافته نیز میآمدانش
هویتی آشفته از آنجا که در پیدا کردن یک جایگاه اجتماعی مشخص دچار مشیکل بیوده   

کننید و در  های مختلف اجتماعی را آزموده و به سرعت تیرک میی  مرتب نقشبه طور و 
( بنیابراین در ایجیاد روابیط پاییدار بیا      3111، برند )سیگلمننوعی سردرگمی به سر می

 -شیان دیگران عملکرد ضعیفی داشته و احتماال به دلیل فقدان ثبات در مخاطبان ارتبیاطی 
ی هیا مهیارت فرصت پرورش  -شودناشی می آنهاهای اجتماعی که از عد، ثبات در نقش

ف، گیودرزی و  طالبییان شیری   یابنید. یافتیه میذکور بیا نتیایج تحقیقیات      ارتباطی را نمیی 
( مبنی بر وجیود رابطیه مییان وضیعیت هیویتی آشیفته و اخیتالل در        3143فرجا، )نیک

 باشد.عملکرد اجتماعی، همسو می
ی ارتبیاطی در  هیا مهیارت خیرده  اهای چهارگانه هوییت بی  وضعیتبررسی رابطه  در
صیورت مثبیت   آموزان پسر نیز نتایج زیر بدست آمد: وضعیت هیویتی پیشیرفته بیه   دانش
باشید کیه وجیود    ی ارتباطی تنظیم عواطف و درک پیا، میهامهارتخرده کنندهبینیپیش

پذیری در افراد دارای وضعیت هویتی میذکور  ویژگیهایی از قبیل کنترل درونی و انعطاف
ی ارتبیاطی  هیا مهارتخردهتواند تبیین کننده عملکرد موفق آنان در ( می3771 )اسالوین،

ی درک هامهارتخرده ،، باشد. همچنین وضعیت هویتی آشفتهتنظیم عواطف و درک پیا
تیوان  کند. این یافته را میبینی میطور منفی پیشپیا، و بینش نسبت به فرایند ارتباط را به

عد، پایبندی و فقدان یک بینش و ایدئولوژی خاص در افیراد دارای وضیعیت   ر اساس ب
ن مهیارت کمتیر میردان در درک    ( و همچنیی 3147هویتی آشفته )شکرکن و همکیاران،  

  ( توجیه نمود.3111های ارتباطی )ویگینز و همکاران، پیا،
هیای هوییت و   به تحقییق در زمینیه   جنبه نظریتواند از های پژوهش حاضر مییافته

الگوهای ارتباطی کمک کند. همچنین با توجه به محدودیت و تناقضات تحقیقات پیشین 
ی فرهنگیی  هیا تفیاوت ی ارتباطی از یک سو و هاارتمه وهای هویت در زمینه وضعیت

توانید در شیناخت هیر    از سوی دیگر، انجا، این پژوهش میدو این رابطه بین دخیل در 
های متفاوت نقیش داشیته   چه بیشتر هویت نوجوانان و الگوهای ارتباطی آنان در فرهن 

نیز انجیا، ایین    گیری تحقیقات جدیدی در سایر فرهنگها منجر شود. از سوئیو به شکل
توان گامی در راستای شناخت و معرفی تحقیقات بین فرهنگیی در خیرده   پژوهش را می

همچنیین،   فرهنگهای کمتر شیناخته شیده، همچیون خیرده فرهنی  عشیایری دانسیت.       

                                              
1- Aronson 
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انیدرکاران تعلییم   مهمی برای دستکاربردی  تواند اطالعاتهای این پژوهش نیز مییافته
رغم وجیود نقیاط مشیترک در    ری و شهری داشته باشد. علیآموزان عشایو تربیت دانش
، بیه دلییل وجیود    آمیوزان ی ارتبیاطی ایین دانیش   هامهارتهای هویت و مورد وضعیت

توان انتظیارات مشیابهی از عملکیرد و    عشایری و شهری نمی جامعۀی فرهنگی هاتفاوت
ر آمیوزش و پیرورش   نوع رابطه و برخورد با آنان داشت، بلکه معلمان و سایر متولیان ام

ی ارتبیاطی و اجتمیاعی بیه    هامهارت، ضمن آموزش هاتفاوتباید با در نظر داشتن این 
آموزان و کمک به رشد خودشناسی در آنان، بتوانند از طریق شناخت هر چه بیشتر دانش
 آموزان عشایری و شهری در ایجاد رابطه پربار و موفق با آنان مثمرثمر واقع شوند.دانش

در دو  هیا تعداد زیاد گویهتوان به های درونی پژوهش حاضر، میمحدودیته از جمل
آمیوزان در هنگیا،   در مواردی منجر بیه خسیتگی دانیش   اشاره کرد که  ابزار مورد استفاده

عد، اطالع و آگاهی کافی مدیران واحدهای آموزشی در آموزش و  گردید.دهی میپاسخ
آنیان در   مطلیوب  بیه عید، همکیاری   منجیر   ه کهپرورش از اهمیت امر تحقیقات مربوط

هیایی از نیوع   پژوهشمحدودیت اجرائی توان در زمره ؛ را میگرددمیها اجرای پژوهش
 .پژوهش حاضر دانست

هیای هوییت،   مند به تحقییق در زمینیه  بر مبنای پژوهش حاضر به پژوهشگران عالقه
گیردد بیا   پیشینهاد میی  فرهنگی در جوامیع مختلیف،   ی ارتباطی و تحقیقات بینهامهارت

کمک و مشورت متخصصان امر، به خالصه کیردن ابزارهیای میورد اسیتفاده در تحقییق      
های مشیابه  ، زمینه انجا، پژوهشحاضر پرداخته و با تهیه فر، کوتاه شده ابزارهای مذکور

ی سینی و  هیا گیروه ، های دیگیر ، در خرده فرهن پژوهش حاضرتکرار را فراهم سازند. 
عالوه رسد به نظر می تری در این زمینه ارائه کند.تواند تصویر جامعتر میگسترده جامعۀ

گرائیی و  همچیون درون شخصییتی   های هویت و عوامیل فرهنگیی، عوامیل   بر وضعیت
فردی را تحیت تیاثیر قیرار دهنید.     ارتباطات بین ،و همچنین عوامل موقعیتی 3گرائیبرون

 3گرائی و خصوصیات بدنی افرادی و برونگرائدرون کهاینشواهدی وجود دارد مبنی بر 
(. همچنیین عوامیل   3118باشند )ویگینز و همکاران،یکی از عوامل مؤثر در ارتباطات می

و نیوع معمیاری نییز بیر ارتباطیات      شیناختی  اقلیمهای جغرافیائی، موقعیتی از قبیل جنبه
هیای دیگیر   شانجیا، پیژوه  بنابراین، (.  3101، 1فردی مؤثر دانسته شده است )موسبین

ی بیرای  مفیید زمینیه پژوهشیی   توانید  کنترل تأثیر ایین قبییل عوامیل میی    بررسی و برای 
 باشد. مندان و پژوهشگران آتیعالقه
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 منابع
گییری هوییت،   (. مفهو، و فرایند شکل3143روحانی، سعید )آقامحمدیان، حمید رضا و شیخ

شناسیی   مجله علو، تربیتی و روانتأثیر عوامل اجتماعی و اصالح و درمان مسائل هویت. 
 .311-336، دورۀ چهار،، شماره اول، صص دانشگاه فردوسی مشهد

(. تهیران:  3148)ترجمیه حسیین شیکرکن،     شناسی اجتماعیروان(. 3111ونسون، الیوت )آر
 انتشارات رشد.

 کتاب.. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کوچ نشینی در ایران(. 3167امان اللهی بهاروند، اسکندر )
تیدبیر،  . سازمانموثر در  دادن گوش کارکرد مهارت (. بررسی3143امین چهارسوقی، حامد. )

 .38 -63، سال سیزدهم، صص317شماره  آموزشی در زمینۀ مدیریت، -ماهنامۀ علمی
(. شییراز:  3147ولیی،  )ترجمیه منصیور شیاه    ی ارتبیاطی هیا مهیارت (. 3111بولتون، رابرت )

 یراز.انتشارات دانشگاه ش
(. رابطه بین اکتساب هوییت و بهداشیت روانیی در    3143شکوه، فرزانه )پاشا، غالمرضا و گل

مجلییه علییو، تربیتییی و پسییر دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید اهییواز.  و دانشییجویان دختییر
 .133-108، دورۀ چهار،، شماره اول، صص شناسی دانشگاه فردوسی مشهدروان

دانشیگاه   شناسیمجله علو، تربیتی و روانابعاد هویت.  تعیین. (3143حاجی خیاط، علیرضا )
 .361-348فردوسی مشهد، جلدچهار،، شماره اول، صص 

آمیوزان راهنمیائی عشیایری و    مقایسه سبک شناختی دانش(. 3148جمشیدی سلوکلو، بهنا، )
نامیه منتشیر نشیده کارشناسیی ارشید       . پایانشهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین

 دانشگاه شیراز.  
ی هیا مهیارت (. بررسی تأثیر دانشگاه بیر  3148چاری، مسعود و فداکار، محمد مهدی )حسین

پژوهشیی دانشیور   -دو ماهنامه علمیآموزان و دانشجویان. ارتباطی بر اساس مقایسه دانش
 .  33-13، صص 33، سال دوازدهم، دوره جدید، شماره رفتار

هیای فرزنیدپروری بیا توجیه بیه حیاالت هوییت و        مقایسه شیوه(. 3148واجه پور، مهناز )خ
دانشیگاهی نیواحی   آمیوزان دختیر و پسیر پییش    بررسی رابطه ابعاد این دو متغیر در دانش

و  . پژوهش ارائه شده بیه شیورای تحقیقیات آمیوزش    و پرورش شیراز چهارگانه آموزش
 پرورش فارس.

بررسیی  (. 3143. )مسیعود ؛ غفاری؛ و وحید، سینایی؛ مهدی، رادسنیانمح؛ خلیل، سردارآبادی
تاثیر رسانه های جمعی، فناوریهای نوین ارتباطی و ارتباطات فیردی بیر آگیاهی سیاسیی     

مجلیه علیو،   . دانشجویان: مطالعه موردی دانشیجویان مقطیع کارشناسیی دانشیگاه تهیران     
 .  1-31(، صص 37)پیاپی  88و1، شماره یانسان
نفیس در   (. بررسی ارتباط میان ابعیاد هوییت و عیزت   3143ی، نادره و البرزی، شهال )سهراب

مجلیه علیو، تربیتیی و    گروهی از نوجوانان دختر و پسر عیادی و بزهکیار شیهر شییراز.     
 .833-868، دورۀچهار،، شماره اول، صص شناسی دانشگاه فردوسی مشهدروان
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بررسی و مقایسه انیواع هوییت    (.3147بهمن )و نجاریان، ؛ امیدیان، مرتضی؛ شکرکن، حسین
فردی در دانشجویان دختر و پسیر دانشیگاه شیهید چمیران     در ابعاد اعتقادی و روابط بین

، دوره سیو،، سیال   شناسی دانشگاه شیهید چمیران اهیواز   مجله علو، تربیتی و رواناهواز. 
 .01-14، صص 3و3های هشتم، شماره

بررسی رابطه پایگیاه   (.3143فرجا،، معصومه )و نیک ؛هگودرزی، حسنی؛ طالبیان شریف جعفر
های شخصیتی در دانشجویان علیو، تربیتیی دانشیگاه فردوسیی مشیهد.      هویت و ویژگی

، دورۀ چهیار،، شیماره اول،   شناسیی دانشیگاه فردوسیی مشیهد    مجله علو، تربیتی و روان
 .  110-834صص 

بررسی رابطه بین هیوش و   (.3143) و درگاهی، محبوبه ؛گرزین، زهرا ؛طالبیان شریف، جعفر
 6و  3دانشیگاهی ناحییه   و مراکیز پییش   هیا دبیرسیتان آموزان دختر پایگاه هویت در دانش

، دورۀ چهیار،، شیماره   شناسی دانشگاه فردوسیی مشیهد  مجله علو، تربیتی و روانمشهد. 
 .363-347اول، صص 
شناسیی  تربیتیی و روان مجلیه علیو،   ای. شیبکه  نوجیوانی و هوییت   (.3143عطاران، محمد )

 .31-14دورۀ چهار،، شماره اول، صص  دانشگاه فردوسی مشهد،
 آمیوزان بیا سیالمت روانیی آنیان.     بررسی رابطه سبک هویت دانش (.3143غضنفری، احمد )

، دورۀ چهیار،، شیماره اول،   شناسیی دانشیگاه فردوسیی مشیهد    مجله علو، تربیتی و روان
 .  388-330صص

بررسیی رابطیه هوییت و     (.3143االسیالمی، راضییه )  مژگیان و شییخ  قاسمی، مریم، عارفی، 
، دورۀ شناسیی دانشیگاه فردوسیی مشیهد    مجله علو، تربیتیی و روان ها در جوانان. ارزش

 .383-368چهار،، شماره اول، صص 
کنندگان ابعاد هویتی فرزنیدان توسیط ابعیاد    بینی(.  بررسی قدرت پیش3148محمدی، زهره )

نامه منتشر نشیده  پایاندین دربین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز. پروری والفرزند
 .کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

   نشر بهینه.. تهران: شناسیجامعۀمبانی (. 3146) .اکبرخلق، علیوثوقی، منصور و نیک
ی اجتمییاعی در هییامهییارت(. 3118هییارجی، اون، ساندرز،کریسییتین و دیکسییون، دیوییید ) 

(. تهیران:  3148. )ترجمیه خشیایار بیگیی و مهیرداد فییروز بخیت،      ات میان فیردی ارتباط
 انتشارات رشد.
ی دانشیگاه شیهید   انسیان نشریه دانشیکده ادبییات و علیو،    ارتباط مؤثر.  (.3143اهلل )یارمحمدی، لطف
 .333-304(، صص 33. )پیاپی 38دوره جدید شماره  باهنر کرمان.
فصیلنامه  ی ارتبیاطی در دانشیجویان.   هیا مهیارت (. رابطیه هیوش هیجیانی و    3143یوسفی، فرییده. ) 

 .3-31، صص 1، سال سو،، شماره ان ایرانیشناسروان
 

Adams, G. R., & Marshal, S. K. (1996). A developmental social 
Psychology of identity: Understandin the person-in-context. Journal of 
Adolescence, 19, 429-442. 



  92  ... و های هویتوضعيترابطه  

Baumeister, R. F. (1995). Self and identity: An introduction, In: A. Tesser 
(Ed.), Advanced social psychology. (pp. 51-97). New York: McGraw-
Hill. 

Benion, L.D., & Adams, G. R. (1986). A revision of the extended version 
of the objective measure of ego identity status: An identity instrument 
for use with late adolescents. Journal of Adolescent Research, 1, 183- 
198. 

Berzonsky, M. D., & Adams, G.R. (1999). Reevaluating the identity 
status paradigm still useful after 35 years. Developmental Review, 19, 
557–590. 

Bhawuk, S. (2001). Evaluation of education assimilators: Toward theory–
based assimilators. International Journal of Intercultural Relations, 
25, 141-163. 

Bishop, D. I., Macy-Lewis, J. A., Schnekloth, C. A., Puswella, S. and 
Struessel, G. L. (1997). Ego identity status and reported alcohol 
consumption a study of first-year college students. Journal of 
Adolescence,  20, 209–218. 

Breger, L. (1974). From instinct to identity, the deleopment of 
personality. Ney Jersy: Prentice-Hall. 

Brooks, W. and Heath, R. (1985). Speech Communication. Iowa: W.C. 
Brown, Dubuque. 

Coover, G. and Murphy, S. (2000). The communicated self: exploring the 
interaction between self and social context. Human Communication 
Research, 26, 125-147. 

Darwish, A. ,Huber, L. (2003). Individualism Vs. collectivism in different 
cultures: A cross-cultural study. Intercultural Education, 14 (1), 47-55. 

Hargie, O., S. & Dickson, D. (2004). Skilled interpersonal Communication: 
Research, Theory and Practice. NewYork: Routledge. 

Heath, S. B. & McLaughlin,  M. W. (1993). Identity and Inner-City 
Youth: Beyond Ethnicity and Gender. New York: Teachers College. 

Krejcie, R. V.& Morgan, D. W.(1970). Determining sample size for 
research activities. Educational & Psychological Measurement,30, 
607-610. 

Kroger, J. (1996). Identity in adolescence: Balance between self and 
others. New York: Routledge. 

Marcia, J. E. (1966). Development and validiation of ego Identity status 
and expressive writing among high school and college students. 
Journal of Youth and Adolescence, 8, 327-342. 

Moos, R. (1973). Conceptualizations of human environments. American 
Psychologist, 28, 652-665. 

Rice, F., Ph. (2001). Human Development: A life-span Approach, 4th Ed. 
New York: Prentice-Hall. 

Sigelman,C. K. (1999). Life-Span Human  Development.3rd Edition. 
Brooks/cole publishing company. 

Simon, B. (1999). A place in the world: self and social categorization. In: 
T. Tyler, R. Kramer and O. John (eds). The psychology of the social 
self.  Mahwah, NJ: Lawarence Erlbaum Assoictes 

Slavin, R. (2003). Educational  psychology. New York: Pearson  
Education, Inc. 

Steel, L. (1991). Interpersonal correlates of trust and self-disclosure. 
Psychological Reports, 68, 1319-1320. 

Tajfel H., ed. (1978). Differentiation between Social Groups: Studies in 



 های آموزشیپژوهش در نظام    92

 

the Social Psychology of Intergroup Relations. New York: Academic 
Press.  

Triandis, H.C. (1989). The self and social behavior in different cultural 
contexts. Psycological Review, 96, 506-520. 

Waterman, A. S. (1992). Identity as an aspect of optimal psychological 
sunctioning. In J. R. Adams, T. P. Gullotta, & R. Montemayer (Eds.), 
Adolescent identity formation (advances in adolescent development, 
vol. 4). Newbury Park, CA: Sage. 

Wiggins, J. A., Wiggins, B.B. and Zanden, J. V.(1994). Social  
Psychology. 5th Ed. New York: McGraw-Hill. 

Woodward, K. (2000). Questions of identity. In: K. Woodward (Ed) 
Questioning identity: gender, class, and nation. London: Rutledge. 

 
 


