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 چکیده      

بر ویژگیهویت  فرایندی است که عالوه  مانند  یابی  متعددی  بیرونی  افراد، ساختارهای  های شخصیتی 

بررسی اختالفات میان تک خانواده در شکل  این پژوهش  فرزندان و  گیری آن نقش مؤثری دارند. هدف 

پایگروه چهار  در  برادر(  و  خواهر  دارای  و  برادر  دارای  خواهر،  )دارای  همشیر  دارای  هویت های  گاه 

ای( و از  مقایسه   -رویدادی )علیخواه، زودهنگام و سردرگم( است. روش تحقیق پسیافته، مهلت )تحقق

استفاده    Fآزمون   متغیری  چند  واریانس  دانشتحلیل  آماری  جامعه  مقطع شد.  دختر  و  پسر  آموزان 

تحصیلی   سال  در  دوم  نمونه  1396-1397متوسطه  با  و  قم  طبقه شهر  ای  ه خوش  -ایگیری 

داده   448ای  چندمرحله  همچنین  شد.  انتخاب  گسترش نفر  مقیاس  با  پایگاه  ها  عینی  سنجش  یافته 

( من  یافتهEOM-EISهویت  شد.  گردآوری  تحقق(  هویت  نمرات  میانگین  داد  نشان  گروه  ها  یافته 

گروهتک  از  یک  هر  با  مقایسه  در  به فرزندان  دارای همشیر  از  های  است.  باالتر  معنادار  دیگر  طور  سوی 

در هویت زودهنگام و  برادر  دارای  نوجوانان  در هویت سردرگم،  دارای خواهر  نوجوانان  نمرات  میانگین 

طور فرزند به نوجوانان دارای خواهر و برادر هم در هویت سردرگم و هم هویت زودهنگام از نوجوانان تک 

نتیجه  است.  باالتر  )تکمعنادار  گروه  دو  بین  نوجوگیری:  و  ترکیب فرزندان  ازنظر  همشیر(  دارای  انان 

تک  نوجوانان  بیشتر  نیاز  همچنین  دارد.  وجود  معنادار  تفاوت  هویت  و متغیر  اجتماعی  اعتبار  به  فرزند 
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 مقدمه و بیان مسئله
از مهم شکل  اهداف تحول روانیگیری هویت  نوجوانی است. در    -ترین  اجتماعی در دوران 

( هویت جستجو برای کشف و ساختن خود است و به تالش فرد در  1968)  1نظریه اریکسون 
گزینش و سامان دادن برای ارائه تصویری متمایز از خود بکار رفته است )تبریزی و هوشنگی،  

عنوان دو مؤلفه  را به  4و تعهد  3( اکتشاف 1996) 2(. در عملیاتی شدن این نظریه، مارسیا1392
به  با  نمود.  معرفی  پی  کهویت  در  بحرانی  موقعیت  در  نوجوان  اکتشاف،  مؤلفه  ارگیری 

هایی برای هویت پیشین است و با مؤلفه تعهد، در یک هویت  جستجوی امکانات و جایگزین 
 (.2010، 5کند )وانگ و همکاران گذاری می بخصوص سرمایه 

غیر در  تأکید و وجود این مت  6گیری هویت، مارسیا همسو با اریکسون بر نقش بحران در شکل 
می حوزه مطرح  را  نوجوان  زندگی  مختلف  هویت،  های  به  دستیابی  جریان  در  چراکه  کند. 

ای  خاصه در جوامع پیچیده، فرد با بحران هویت روبرو است و در این وضعیت، نوجوان دوره 
ارزش  استقرار  از  پیش  را  رنج  و  اغتشاش  از  هدف گذرا  و  می ها  تجربه  زندگی  کند  های 

موردتوجه    (.1968)اریکسون،   سیاسی  و  مذهبی  گرایش  شغل،  انتخاب  در  بحران  وجود 
ای با در نظر گرفتن وجود یا  نیمه ساختاریافته   ( قرار گرفت و در طی مصاحبه 1996مارسیا )

، 8خواه ، هویت مهلت 7یافته عدم متغیرهای بحران و تعهد، چهار جنبه از هویت )هویت تحقق 
 را جداسازی نمود.( 10و هویت سردرگم 9هویت زودهنگام 
ویژگی  بر  )لطف افزون  افراد  شخصیتی  به 1380آبادی،  های  درونی،  (  پایگاه  یک  عنوان 

رسانه  دوستان،  همساالن،  گروه  خانواده،  چون  متعددی  بیرونی  در  ساختارهای  معلمان  و  ها 
  (. با ارائه2014  11، به نقل از کمپل 2011گیری هویت نقش مؤثری دارند )لیپر و بیگلر،  شکل 
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،  2و برجسته شدن نقش زیرسیستم خواهر/ برادری   1نظریه ساختاری خانواده از سوی مینوچین 
روان پژوهش  موضوعات  بررسی  سمت  به  این  ها  تأثیرگذاری  و  نقش  به  توجه  با  شناختی 

در  برادری  خواهر/  زیرسیستم  چراکه  است.  شده  معطوف  نوجوانی  دوره  در  زیرسیستم 
گیری در خصوص شغل و مدرسه( وص آینده )مانند تصمیم های نوجوان در خص گیری تصمیم 

کلر  و  معنی2004،  3)ویستون  تأثیر  و  است  برخوردار  زیادی  قدرت  از  خصوص  (  در  داری 
های هویت نشان داده است )وانگ و همکاران،  عنوان مؤلفه تفاوت در میزان اکتشاف و تعهد به 

مثال، عنوانه برخی از پژوهشگران )به (. با بررسی ادبیات پژوهش در کشور ایران، اگرچ2010
همکاران،   و  جمالویی  صبح 1392رضایی  فرشی  و  منادی  فوالدچنگ،    1389خیز،  ؛  و 

صفری،  شیخ  و  زیر 1389االسالمی  نقش  به  شکل سیستم (  در  خانواده  و  های  گیری 
ویژگی انسجام نموده بخشی  توجه  نوجوان  فرزندان  هویتی  و  شخصیتی  کمبود  های  اما  اند؛ 

شکل وهش پژ در  خواهربرادری  زیرسیستم  نقش  بررسی  در  انسجام ها  و  بخشی گیری 
 شود. شناسی دوره نوجوانی ازجمله هویت مشاهده می خصوصیات روان 

( برای نشان دادن نقش زیرسیستم خواهربرادری، از  2005،  4ها )اولیوا و آرانز برخی پژوهش 
گیرند؛ اما  برادران و روابط متقابل بین همساالن بهره می مقایسه میان روابط متقابل بین خواهر  

با توجه به افزایش مطالعات نسبت به نقش تأثیرات محیط مشترک و غیرمشترک در خانواده، بر  
(، ارتباط زیرسیستم خواهربرادری  2015، 5نگرش و رفتار نوجوانان )اسمتانا، رابینسون و روت 

پایگاه )خلبا  نوجوانان  در  هویت  شلمزاری،  های  ازآنجاکه  1397یلیان  همچنین  و   )
زیرسیستم  از  یکی  درونخواهربرادری  روابط  تحت  و  است  خانواده  ایجاد  های  خانوادگی 

پدیده می با  خانواده  زیرسیستم  این  مقایسه  آن،  تأثیرگذاری  دادن  نشان  برای  درون  شود؛  های 
تک  )مانند  گفته  خانواده  آنچه  بر  عالوه  پذیرد.  صورت  پژوهش فرزندی(  در  چنشد،   6های 

فونگ 2007) سودبک 2002)  7(،  لیو 2012)  8(،  لی 2006)  9(  چنگ (،  و  و  2013)  1یو   )
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های هویت  فرزندی نسبت به برخی از جنبه ( واکنش متفاوت الگوی تک 2002)  2تسای و لین 
تک  الگوی  مقایسه  بودن  مناسب  نشانگر  جنسیتی(  زیرسیستم  )هویت  الگوهای  با  فرزندی 

های دقیق،  گیری حال، این ایده، قبل از نتیجه های هویت است. بااینخواهربرادری در پایگاه 
رو پیشنهاد این پژوهش جهت بررسی نقش  قرار گیرد. ازاین   باید در عمق بیشتری موردمطالعه 

تک  بین  مقایسه  هویت،  تحول  در  در  خواهربرادری  است.  همشیر  دارای  فرزندان  و  فرزندان 
نتایج مرور سیستماتیک خلیلیان شلمزاری ) بررسی  این  با موضوع  1397راستای ضرورت   )

های فرزندان یکی از زمینه هویت تک فرزندی در کشور ایران نشان داد بررسی های تک پژوهش 
پژوهش  به   های داخلی است.غفلت شده در  بررسی علمی موضوع هویت  ویژه در  همچنین 

شود و در راستای جلوگیری از بروز برخی  دوره نوجوانی منجر به شناخت دقیق از این دوره می 
از مشکالت هویت همچون بروز جرم و جنایت )معین  نی، سهرابی،  الدی پیامدهای برخاسته 

بنابراین مقاله حاضر در صدد است وضعیت  1393نژاد،  دالور و کریم ( مفید و مؤثر است؛ 
فرزند را در مقایسه با سه الگو از روابط زیرسیستم خواهربرادری بررسی  هویتی نوجوانان تک 

 شود.رو سؤال مقاله چنین مطرح می کند. ازاین 
تک  - نوجوانان  گروه  میان  گروه آیا  و  دارای  فرزند  خواهر،  )دارای  همشیر  دارای  های 

 های هویت من تفاوت وجود دارد؟برادر و دارای خواهر و برادر( در پایگاه
 :روش 

های هویت میان دو گروه  منظور مقایسه پایگاهاین پژوهش بر اساس طرح تحقیق توصیفی و به 
تک  نوجوانان  و  برادر  خواهر/  با  پس نوجوانان  تحقیق  روش  از  )علیروفرزند    -یدادی 

تحلیل واریانس    fای( استفاده شد؛ و جهت پاسخ به سؤال پژوهش با استفاده از آزمون  مقایسه 
 شد. چند متغیری تفاوت و عدم تفاوت میان دو گروه در چهار پایگاه هویت نشان داده  

-1397آموزان دختر و پسر مقطع متوسط نظری در سال تحصیلی جامعه پژوهش شامل دانش 
کل  رستان دبی  1396 اداره  از  الزم  اطالعات  دریافت  با  است.  قم  شهر  دولتی  های 

جامعه  آموزش  حجم  قم  استان  داده  23604وپرورش  است.  با نفر  نمونه  یک  از  اولیه  های 
)تعداد    458حجم   نسبت    235نفر  با  تعداد    31/51نفر  و  دختر  نسبت    223درصد  با  نفر 
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بازه سنی    69/48 تعداد  سال    18تا    14درصد پسر( در  از این  نفر دارای    113گردآوری شد. 
برادر،    133خواهر،   دارای  و    192نفر  برادر  و  خواهر  دارای  تک   20نفر  در  نفر  است  فرزند 

نفر گرایش    31نفر گرایش تجربی،    154نفر گرایش انسانی،    273وضعیت گرایش تحصیلی  
مجموع   از  داشت.  تکمیل   458ریاضی  آن   10شده  فرم  از  فاقد  مورد  ورود  ها  برای  اعتبار 

داده بنابراین  نرم   448های  اطالعات شناخته شد  وارد  تعداد  نفر  این  از  در    18افزار شد.  نفر 
و  گروه تک  )دارای خواهر    430فرزند  گروه  در سه  بودند  برادر  و   / دارای خواهر  که    113نفر 

N=  برادر دارای   ،130  N=    برادر و  دارای خواهر  فراوانی  =N  187و  ازآنجاکه  گرفتند.  قرار   )
ها )داری خواهر، دارای برادر و دارای خواهر و  نفر بود از هر یک از گروه   18فرزند  گروه تک 

به برادر( نمونه  برنامه  ای متناسب  انتخاب شد )در گروه دارای    SPSSصورت تصادفی توسط 
برادر  و در گروه دارای خ   N=    29، در گروه دارای برادر  N=    26خواهر   و  ( و  N=    24واهر 

نمونه  روش  گرفت.  انجام  میانگین  طبقه مقایسه  پژوهش  این  در  ای  خوشه   -ایگیری 
 ای است. چندمرحله 

عنوان یک طبقه وپرورش به ای هر یک از نواحی چهارگانه آموزشگیری طبقه برای اجرای نمونه 
ن تناسب حضور در جامعه شد و میزان انتساب افراد )پسر و دختر( به طبقات به میزا محسوب  

نمونه  در  گرفت.  خوشه صورت  کلیای چندمرحله گیری  از  چارچوبی  ابتدا  در  خوشه ۀ  ای،  ها 
نمون  یک  سپس  شد،  فراهم  خوشه ۀ  جامعه  از  ساده  انتخاب  تصادفی  در  ها  بنابراین  شد؛ 

ابتدا  نمونه  به   4گیری  قم  شهر  آموزشی  از  منطقه  لیستی  سپس  شد  مشخص  طبقات  عنوان 
به ستان دبیر منطقه  هر  در  دبیرستان  چهار  و  تهیه  مناطق  دولتی  ساده  های  تصادفی  صورت 

شد. براین اساس  صورت تصادفی انتخاب انتخاب شد، درنهایت از هر دبیرستان یک کالس به 
آموزش  کل  اداره  به  مراجعه  از  با  یک  هر  به  الزم،  مجوزهای  دریافت  و  قم  استان  وپرورش 

مدرسه )دو مدرسه   4های الزم از هر ناحیه  راجعه شد. با هماهنگیادارات نواحی چهارگانه م
صورت تصادفی انتخاب و به هر یک از مدارس مراجعه شد. با  پسرانه و دو مدرسه دخترانه( به 

کالس  در  گردآورندگان  حضوری  پذیرایی،  مراجعه  وعده  یک  توزیع  و  اولیه  توضیحات  ها 
 آوری شد. و جمع آموزان توزیع ها در میان دانش پرسشنامه 
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پایگاه هویت من مقیاس گسترش این  (:  EIS-EOMنسخه دوم )  1یافته سنجش عینی 
با اصالح نسخه اول، بر اساس نظریه اریکسون    1986پرسشنامه توسط آدامز و بنیون در سال  

اندازه  برای  پرسشنامه  این  طراحی شد.  مارسیا  سردرگم،  و  )هویت  هویت  مقوله  چهار  گیری 
یافته( در سه قلمرو ایدئولوژیکی )شغل،  خواه و هویت تحقق م، هویت مهلت هویت زودهنگا

نقش  مخالف،  جنس  با  رابطه  )دوستی،  شخصی  بین  قلمروهای  و  سیاست(  و  های مذهب 
پرسش و شامل چهار خرده مقیاس )هویت    64جنسی و تفریح( ساخته شده است. محتوای  

یافته( است. هر خرده مقیاس  حقق خواه و هویت تسردرگم، هویت زودهنگام، هویت مهلت 
بر می   16 برایم مهم نیست و واقعًا در این زمینه  گویه را در  گیرد. »مسائل مذهبی و اعتقادی 

نمی  نیاز  نمونه احساس  گویه کنم«  از  پیدا  ای  آدم  جور  »همه  و  ایدئولوژیکی  قلمرو  های 
به می کسانی  چه  ببینم  تا  هستم  بررسی  حال  در  هنوز  من  برایم  عنوان  شود،  دوست 

 های قلمرو بین شخصی است. ای از گویه ترند« نمونه مناسب 
آدامز در سال   بینون و  آلفای کرونباخ توسط  این آزمون را با محاسبه ضریب  از    1986اعتبار 

آزمون مجدد توسط گروت ونت و    -گزارش شده است. ضریب اعتبار آزمون  75/0تا    62/0
(. در  1380نژاد و منصور،  زارش شده است )رحیمی گ   82/0تا    59/0از    1984آدامز در سال  

نفر از دانشجویان    438( اعتبار پرسشنامه با انجام روی  1380نژاد و منصور )مطالعه رحیمی 
از   کرونباخ  آلفای  ضریب  زن،  و  پرسشنامه  81تا    59/0مرد  اعتبار  همچنین  آمد.  دست  به   /

آزمون روی    -برحسب  مجدد  زن  63آزمون  دانشجویان  از  از    نفر  مرد  به    76/0تا    54/0و 
بین   بین    176دست آمد. روایی همگرا در  گزارش شده    65/0تا    42/0دانشجوی زن و مرد 

 (.1380نژاد و منصور، است )رحیمی 
( اعتبار این آزمون را با روش 1386پور و عطار،  به نقل از خواجه   1378در ایران آقاسلطان )

گزارش کرده است.    86/0تا    72/0کرونباخ بین    و با روش آلفای  77/0تا    65/0تنصیف بین  
( و همکاران  زنجانی  مقدم  پژوهش عسکریان  آلفای  1392در  آزمون،  اعتبار  برای محاسبه   )

خرده  از  یک  هر  برای  تحققمقیاسکرونباخ  هویت  یعنی  مهلت ها  و یافته،  زودهنگام  خواه، 
گزارش شده است. در    74/0و   71/0،  63/0،  72/0، 76/0سردرگم و کل پرسشنامه به ترتیب 

 
1. Extended Objective Measure of Ego Identity Status 
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آزمون   کرونباخ کل  آلفای  از خرده   83/0پژوهش حاضر ضریب  یک  برای هر  های  مقیاسو 
به   71/0و  86/0، 76/0، 75/0خواه، زودهنگام و سردرگم به ترتیب  یافته، مهلت هویت تحقق 

 دست آمد. 
 

 ها: یافته 
های آماری، همچنین  قبل از تحلیل، همه متغیرها برای احتمال تخطی از کدگذاری و مفروضه 

اندازه  ازدست برای  دادههای  و  شدند.  رفته  غربالگری  متغیره(  چند  و  متغیره  )تک  پرت  های 
انتظار جایگزین شد. از  های ازدست اندازه  الگوریتم حداکثر مورد  بر  اندازه مبتنی  با یک  رفته 

دادههداده بودن  نرمال  داشتند حذف شد.  افراطی  یا  غیرمعمول  اندازه  که  مواردی  پرت  ها ای 
قابل تک  رضایت متغیری  زوجی  بودن  خطی  همچنین  است.  داده قبول  بود.  پرت  بخش  های 

چند متغیری با محاسبه فاصله مهاالنوبیس در هر گروه برای متغیرهای پیوسته غربالگری شد  
 (.P>  001/0ند متغیری دیده نشد )اما هیچ مورد داده پرت چ

آزمودنی بین  متغیری  چند  واریانس  تحلیل  مقاله،  پرسش  راستای  گروهی  در  دو  های 
(MANOVA  هویت زودهنگام،  هویت  سردرگم،  )هویت  وابسته  متغیر  چهار  روی   )

یافته( از پرسشنامه هویت آدامز و بنیون در هر یک از سه گروه داری  خواه و هویت تحقق مهلت 
ها متغیر مستقل در هر، داری برادر و دارای خواهر و برادر اجرا شد. در هر یک از این گروه خوا 

 فرزند و نوجوانان با همشیر بود. دو سطح نوجوانان تک 
پایگاه  نمرات  میان  مقایسه  تک در  هویت  چهارگانه  و  های  خواهرفرزندان  دارای  ،  گروه 

شماره   جدول  )به  ویکلز  المبدای  کنی   1شاخص  )نوجوانان  نگاه  گروه  اثر  که  داد  نشان  د( 
بر ترکیب خطی متغیر وابسته معنیتک  =    342/0دار است )فرزند و نوجوانان دارای خواهر( 
²𝜂 partial  002/0و   >P   ( 2و  41= )075/5وf.) 

فرزند و نوجوانان دارای خواهر( به دهد که متغیر گروه )نوجوانان تک نشان می   1جدول شماره  
معناد =    975/6و    P<    012/0و    ²𝜂  partial=    142/0اری روی هویت سردرگم )صورت 

=  946/5و    P>    019/0و    ²𝜂  partial=    124/0یافته )( و هویت تحققf( سردرگم  1و    42)
ها و انحراف استانداردهای دو متغیر وابسته برای  ( تأثیر دارد. میانگینfیافته  ( تحقق 1و    42)

های نشان داده شده است. بر این اساس میانگین نمره   2شماره  هر یک از دو گروه در جدول  
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( سردرگم  هویت  در  خواهر  دارای  با M=    46/ 75و    SD=    790/6نوجوانان  مقایسه  در   )
نمره  نوجوانان تک میانگین  به M=    77/40و    SD=    930/8فرزند )های  باالتر  (  طور معنادار 

به  همچنین  نمره است.  میانگین  معنادار  تک های  طور  تحققنوجوانان  هویت  در  یافته فرزند 
(011/8    =SD    07/72و    =M نمره میانگین  با  مقایسه  در  خواهر  (  دارای  نوجوانان  های 
(160/8    =SD    01/66و    =M فرزند و نوجوانان دارای  ( باالتر است. اثر گروه )نوجوانان تک

آماری معنادار نیست )خواهر( روی هویت زودهنگام و مهلت  به لحاظ  و    P>    091/0خواه 
 (.fخواه ( مهلت 1و  42= )057/0و   f( ،)812/0   <P( زودهنگام 1و   42= )996/2

 

 های هویت در گروه مورد پایگاه متغیری در . تحلیل واریانس چندمتغیری و تک1جدول 

 دارای خواهر 

 تک متغیره  چند متغیره  
 ²یافتهتحقق ²خواهمهلت ²زودهنگام ²سردرگم df ¹ f منبع 

 946/5*  057/0 996/2 975/6* 075/5* 1 برای گروه  fسهم 
MSE   36/380 96/311 21/5 11/390 

 چندمتغیری از مالک ویلکز به دست آمد.  Fهای توجه: نسبت
 2/   41. درجه آزادی چندمتغیری = ¹
 1/  42متغیری = . درجه آزادی تک ²
* p < 0/05 
 

های هویت سردرگم، زودهنگام،  های زیر مقیاس . میانگین و انحراف استاندارد نمره 2جدول 

 هایافته در گروه خواه و تحقق مهلت 

 
 فرزند وانان تکنوج

نوجوانان دارای  
 خواهر

نوجوانان دارای  
 برادر 

نوجوانان دارای  
 خواهر و برادر 

M SD M SD M SD M SD 
 956/5 82/46 834/8 49/44 790/6 75/46 180/8 77/40 سردرگم 

 162/6 48/51 515/10 62/57 930/8 46/50 831/11 05/45 زودهنگام 
 710/6 94/58 524/7 79/58 057/8 81/57 338/11 11/57 خواه مهلت
 228/5 86/64 270/9 88/66 160/8 01/66 011/8 07/72 یافته تحقق
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، شاخص  گروه دارای برادرفرزندان و  های چهارگانه هویت تک در مقایسه میان نمرات پایگاه 
)به جدول شماره   ویکلز  اثر گروه    3المبدای  داد که  نشان  فرزند و  )نوجوانان تک نگاه کنید( 

و    ²𝜂  partial=    415/0دار است )نوجوانان دارای برادر( بر ترکیب خطی متغیر وابسته معنی 
001/0   >P   ( 2و   44= )442/7وf.) 

شماره   می   1جدول  تک نشان  )نوجوانان  گروه  متغیر  که  برادر(  دهد  دارای  نوجوانان  و  فرزند 
  425/14و    P<    001/0و    ²𝜂  partial=    243/0صورت معناداری روی هویت زودهنگام )به 

  ²𝜂=    079/0یافته )( و با سطح مجاور معناداری روی هویت تحققf( زودهنگام  1و    45= )
partial    056/0و    <P    299/ 178و  ( تحقق1و    45=  میانگین fیافته  (  دارد.  تأثیر  و (  ها 

نشان داده   2ه در جدول شماره  انحراف استانداردهای دو متغیر وابسته برای هر یک از دو گرو 
=    515/10های نوجوانان دارای برادر در هویت زودهنگام )شده است؛ بنابراین میانگین نمره 

SD    62/57و    =M میانگین نمره با  نوجوانان تک ( در مقایسه  و    SD=    831/11فرزند )های 
05/45    =M های نوجوانان  طور معنادار میانگین نمره طور معنادار باالتر است. همچنین به ( به
های ( در مقایسه با میانگین نمره M=  07/72و  SD=   011/8یافته )فرزند در هویت تحقق تک 

( برادر  دارای  )نوجوانان  M=    88/66و    SD=    270/9نوجوانان  گروه  اثر  است.  باالتر   )
خواه به لحاظ آماری معنادار دارای برادر( روی هویت سردرگم و مهلت   فرزند و نوجوانانتک 

(  1و    45= )374/0و    f( ،)544/0    <P( سردرگم  1و    45= )082/2و    P>    156/0نیست ) 
 (.fخواه مهلت 

 

 های هویت در گروه متغیری در مورد پایگاه . تحلیل واریانس چندمتغیری و تک3جدول 

 دارای برادر 
 تک متغیره چند متغیره  

 ²یافتهتحقق ²خواهمهلت ²زودهنگام ²سردرگم df ¹ f منبع 

 1 برای گروه  fسهم 
**442/

7 
082/2 

**425/
14 

374/0  *850/3 

MSE   70/153 23/1755 32/31 18/299 
 p < 0/001     * p < 0/05 **                     چندمتغیری از مالک ویلکز به دست آمد. Fهای توجه: نسبت

 1/  45متغیری = . درجه آزادی تک²                                                      2/  44. درجه آزادی چندمتغیری = ¹
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،  گروه دارای خواهر و برادرفرزندان و  های چهارگانه هویت تک در مقایسه میان نمرات پایگاه 
فرزند و  داد که اثر گروه )نوجوانان تک نگاه کنید( نشان    4شاخص اثر پیالیی )به جدول شماره  

ترکیب خطی متغیر وابسته معنی بر  برادر(  و  است )نوجوانان دارای خواهر    ²𝜂=    453/0دار 
partial   001/0و   >P   (  2و  39= )660/7وf.) 

فرزند و نوجوانان دارای  دهد که متغیر گروه )نوجوانان تک نشان می  4های جدول شماره  یافته 
<    008/0و    ²𝜂  partial=    162/0صورت معناداری روی هویت سردرگم )ادر( به خواهر و بر 

P    ( زودهنگام  1و    40= )  706/7وf( هویت زودهنگام ،)²=    116/0𝜂  partial    027/0و    >
P    ( زودهنگام  1و    40= )  240/5وf²=    237/0یافته )( و هویت تحقق𝜂  partial    001/0و  

  <P    یافته  ( تحقق1و    40= )  12/ 427وf ها و انحراف استانداردهای دو  ( تأثیر دارد. میانگین
نشان داده شده است. براین اساس    2متغیر وابسته برای هر یک از دو گروه در جدول شماره  

  82/46و    SD=    956/5های نوجوانان دارای خواهر و برادر در هویت سردرگم )میانگین نمره 
  =M نمره میانگین  با  مقایسه  در  ن(  تک های  )وجوانان  ( M=    77/40و    SD=    180/8فرزند 
نمره به  میانگین  و  است  باالتر  معنادار  هویت  طور  در  برادر  و  خواهر  دارای  نوجوانان  های 

فرزند  های نوجوانان تک ( در مقایسه با میانگین نمره M=    51/ 48و    SD=    162/6زودهنگام )
(831/11    =SD    05/45و    =M باالتر است. همچنین میانگ ) فرزند  های نوجوانان تک ین نمره

های نوجوانان  ( در مقایسه با میانگین نمره M=    07/72و    SD=    011/8یافته )در هویت تحقق 
طور معناداری باالتر است. اثر گروه  ( به M=    86/64و    SD=    228/5دارای خواهر و برادر )

خواه به لحاظ آماری  هلت فرزند و نوجوانان دارای خواهر و برادر( روی هویت م)نوجوانان تک 
 (.fخواه ( مهلت 1و   40= )428/0و  P>   517/0معنادار نیست )

 

 های هویت متغیری در مورد پایگاه . تحلیل واریانس چندمتغیری و تک4جدول 

 در گروه دارای خواهر و برادر 

 تک متغیره چند متغیره  

 ²یافتهتحقق ²خواهمهلت ²زودهنگام ²سردرگم df ¹ f منبع 
 427/12**  428/0 240/5*  709/7*  660/7** 1 برای گروه  fسهم 

MSE   50/376 13/426 43/34 21/534 
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 چندمتغیری از مالک اثر پیالیی به دست آمد Fهای  توجه: نسبت
 2/  39. درجه آزادی چندمتغیری =  ¹
 1/   40متغیری =  تک. درجه آزادی ²
* p < 0/05 

** p < 0/001 
 

 گیری: بحث و نتیجه 
های دارای  فرزندان و گروه ما در راستای جواب برای سؤال مقاله به بررسی اختالفات میان تک 

همشیر )دارای خواهر، دارای برادر و دارای خواهر و برادر( در چهار پایگاه از هویت پرداختیم. 
در ویکلز  المبدای  تک   شاخص  گروه  و  مقایسه  خواهر  دارای  )نوجوانان  گروه  دو  با  فرزندان 

تک  گروه  مقایسه  در  پیالیی  اثر  شاخص  همچنین  برادر(،  دارای  گروه  نوجوانان  با  فرزندان 
تک  )نوجوانان  گروه  اثر  که  داد  نشان  برادر  و  خواهر  دارای  دارای  نوجوانان  نوجوانان  و  فرزند 

فرزند و  دار است؛ یعنی بین دو گروه )نوجوانان تک ه معنیهمشیر( بر ترکیب خطی متغیر وابست
 دار و معتبر وجود دارد.نوجوانان دارای خواهر( از نظر ترکیب متغیر هویت تفاوت معنی 

های هویتی را نشان  های تحلیل واریانس چند متغیری، تفاوت معناداری در برخی پایگاه یافته 
فرزندان تفاوت معناداری نسبت به سه گروه دارای  یافته، گروه تک تحققداد. در پایگاه هویت  

اکتشاف گروه تک  و  تعهد  بودن سطح  باال  بیانگر  توجیه  همشیر داشت که  است. در  فرزندان 
شود. چراکه به نظر  ( توجه می1990،  1زادگان )میلر فرزندان با نخست این یافته به شباهت تک 

هویمی میزان  بودن  باال  تحقق رسد  تک ت  به یافته  آن اینفرزندان  که  است  همانند  علت  ها 
خصوصًا  نخست  اطرافیان  ناحیه  از  همچنین  و  دارند  اجتماعی  اعتبار  به  بیشتری  نیاز  زادگان 

از ُدرون 1980کنند )فیشلر،  والدین تقویت اجتماعی باالیی دریافت می  به نقل  (  2009،  2؛ 
طلبی بیشتری  ها مداخله و تمایل به استقالل تقالل آن سازی ویژگی اسنوبه خود در آماده که به 
( نشان  1396کند. چنانکه مطالعات اخوان غالمی، حیاتی، رجبی و روزی )ها ایجاد میدر آن 

پیش داد هویت تحقق بر  یافته  بیشتر  را  نوجوان  پیروی است و  ارزش خود  بینی کننده معنادار 
می  سوق  خود  استقالل  و  یگانگی  ازایحفظ  آن ن دهد.  شخصیتی  ویژگی  این  بستری  رو  ها 

 
1. Mellor 
2. Doron 
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دست  جهت  می مناسب  قرار  بیشتر  اکتشاف  و  تعهد  به  نظر  یابی  با  همسو  نتیجه  این  گیرد. 
با هویت تحقق 1966مارسیا ) افراد  بیان می ( در خصوص  او  است.  ویژگی  یافته  با  افراد  کند 

باره دنیا هستند )نقل از  ها و اعتقادات خود دریافته قادر به انتخاب اهداف، نقش هویت تحقق
 (.2006، 1برمن، ویمز، رودریگز و زامورا 
گذاری و انتظار والدین با توجه به ترتیب توالد فرزندان متفاوت  از سوی دیگر ازآنجاکه سرمایه 

انتظار می  تفاوت رود که در یکپارچه است،  هایی را در  سازی هویت نوجوانان تأثیر گذاشته و 
پایگاه هویتی   به  نظر میآن تعلق  به  نمود.  هر  ها مشاهده  برخورداری  تفاوت،  این  دلیل  رسد 

، 2ها و تامگذاری والدین در دوران فرزندپروری است ) فرزند از سطوح مختلف منابع و سرمایه 
دسته 2011 نتایج  چنانچه  پژوهش (.  از  و  ای  درآمدی  شریفی  میرغفوریان،  مثال:  )بعنوان  ها 

فرزند باالتر  آموزان تک نشان داد انتظارات والدینی در دانش (  2007،  3، فونگ 1393جدیدی، 
چند ازاین از  است.  به فرزندان  اطرافیان  انتظار  سطح  بودن  باال  تک رو  از  والدین  فرزندان  ویژه 

انتقال پیدا کنند، چنانکه نی و ویمانموجب شده تا آن   4ها زودتر از دوره کودکی به نوجوانی 
کنند و احتمااًل فراغت  دان بار فشار انتظارات والدینی را تحمل میفرزن اند »تک ( قائل 2005)

می  والدینی  انتظارات  قربانی  زیادی  حد  تا  )ص  کودکی  ازاین 330شود«  نوجوان  (.  رو 
فرزند در خصوص وضعیت شغلی، سیاست و مذهب زودتر از گروه دارای همشیر به تعهد  تک 

 رسند.و اکتشاف می
ت  گروه  میان  مقایسه  هویت  ک نتایج  معنادار  افزایش  نشانگر  برادر  دارای  گروه  و  فرزندان 

یابی نشانگر سطح باالی  زودهنگام در میان گروه دارای برادر است. این یافته در فرایند هویت 
های کمبل، آدامز  تعهد بدون اکتشاف در نوجوانان دارای برادر است. این نتیجه همسو با یافته 

دابسون  مبنی  1984)  5و  است،  با  (  تعامل  در  زودهنگام  هویت  ویژگی  با  نوجوانان  اینکه  بر 
گیری  ها را الگوی مناسب قلمداد نموده و برای آینده خود مطابق نظر والدین تصمیم والدین، آن 

یافته میمی این  توضیح  تسهیل کنند. در  نقش  به  اشاره  توان  کنندگی زیرسیستم خواهربرادری 
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مینارد  مطالعه  نشان2002)  1نمود.  نقش    (  کودکی  دوران  در  خواهربرادری  زیرسیستم  داد 
ای که افراد در این  گونه های زبان دارد. به ای در یادگیری مفاهیم شناختی و مهارتکنندهتسهیل 

یاد می  برادران خود سادهزیرسیستم  و  برای خواهر  را  وظایف  از سوی  گیرند چگونه  کنند.  تر 
همکاران و  غالمی  اخوان  پژوهش  نتایج  زودهنگام  1396)  دیگر  هویت  با  افراد  داد  نشان   )

رو در دوره نوجوانی افراد با برادر، عالوه  سازی منابع قدرت تأکید دارند. ازاین بیشتر بر ارزنده 
برای   هویتی؛  موضوعات  اکتشاف  خصوص  در  برادران  تسهیلگری  ظرفیت  از  بردن  بهره  بر 

مندی از این  اند و با بهره و اعتبار قائل جایگاه برادری در سلسله توزیع قدرت در خانواده ارزش 
می مذهبی  و  سیاسی  شغلی،  موضوعات  پیرامون  اکتشاف  به  کمتر  چنانکه  جایگاه  پردازند. 

( نشان داد نوجوانان دارای هویت زودهنگام سعی  1391نتایج پژوهش )آقاگدی و اعتمادی،  
 نند.های دیگر زندگی کها و شیوه نکردند تا ذهن خود را درگیر انتخاب

فرزندان و گروه دارای خواهر نشان داد که سطح هویت  همچنین نتایج مقایسه میان گروه تک 
می نشان  نتیجه  این  است.  بیشتر  خواهر  دارای  نوجوانان  میان  در  نوجوانان سردرگم  که  دهد 

تک  با  مقایسه  در  خواهر  پایین دارای  تعهد  و  اکتشاف  از  هویت فرزندان  فرایند  در  یابی تری 
)برخورد  همکاران  و  غالمی  اخوان  مطالعات  سردرگم  1396ارند.  هویت  داد  نشان   )

می بینیپیش  نظر  به  اساس  براین  است.  برابرنگر  ارزش  موقعیت  کننده  در  نوجوانان  رسد 
گیرند و برای  یابی، جایگاه خواهری را همسان و برابر با موقعیت و توان خود در نظر می هویت

یابی، شود؛ بلکه این زیرسیستم در فرایند هویت مند نمی ز آن بهره تنها اعبور از بحران هویت نه 
 تواند اخالل ایجاد کند.برای نوجوانانی که فقط خواهر دارد می

هویت به  اگرچه  دیگر  طورکلی  سوی  و  سردرگمی  طیف  سر  یک  در  که  است  فرایندی  یابی 
مییکپارچه  نظر  به  اما  است؛  تک سازی  ویژگی رسد  از  متأثر  و  فرزندان  شخصیتی  های 

هویت  مسیر  پیمودن  در  والدینی  به انتظارات  برخوردارند.  باالیی  سرعت  از  با  یابی  طورکلی 
پایگاه میان  مقایسه  به  تک توجه  نوجوانان  هویتی  می های  همشیر  دارای  و  گفت:  فرزند  توان 

هویت  نمی فرایند  رخ  والدین  روابط  از  متأثر  فقط  خانواده  عامل  در  درواقع یابی  و  این    دهد 
می  می فرایند  توصیه  بنابراین،  باشد؛  خواهربرادری  روابط  زیرسیستم  از  متأثر  در تواند  شود 

 
1. Maynard 
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های آتی با بررسی بیشتر این زیرسیستم، عوامل مؤثر رابطه خواهر / برادری در فرایند  پژوهش 
 یابی شناسایی شود. هویت
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"Ego Identity" Status in Only Children Compared to Three 

Patterns of Adolescent With Siblings 
 

Mahmoud Khaliliyan Shalamzari1 

 
 

Abstract 

Identity is a process that, in addition to the personality traits of 

individuals, many external structures, such as  family, have an 

effective role in its formation . The purpose of this study is to 

investigate the differences between only-children and sibling groups 

(with sister, brother and sister and brother) on four identity status 

(Identity Achievement, Identity Moratorium, Identity Foreclosure, 

Identity Diffusion). Theretrospective study (causal-comparative) and 

F-test of multivariate analysis of variance  were utilized as the 

methods in this study. The statistical population of this study was high 

school students (male and female) in Qom.  Four hundred and forty-

eight students were selected by multistage stratified-cluster Sampling. 

The data were collected based on the Extended Objective Measure of 

Ego Identity Status (EOM-EIS). The findings showed that the mean 

scores of Identity achievement in the only-children group were 

significantly higher than the   other groups. However, the mean scores 

of adolescents with sister at Identity Diffusion, adolescents with 

brother in Identity Foreclosure, and adolescent with sister and brother 

in the Identity Diffusion and Identity Foreclosure are significantly 

higher than only-children. In conclusion,a significant difference 

between the two groups (only-children and sibling groups) in terms of 

identity variables was traced. The greater need for only-children social 

support and their confrontation with parental expectations is an 

element of transition from early childhood to adolescence. 
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