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انجام شد  .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبسگیی بود  .نمونه این مطالعه شامل
 031نفر از دانشجویان دانشیاه بوعلی سینا بود که بتا استگفاده از نمونته گیتری
خوشه ای چندمرحله ای انگخاب شده بودند  .سبک های دلبسگیی بته وستیله مقیتاس
دلبسگیی بزرگسال هازن و شاور و ستبک هتای هتویگی بته وستیله پرستش نامته
سبک های هویت برزونسکی سنجیده شد  .یافگه ها نشان داد ند که رابطه ا ی معنی دار
میان سبک های دلبسگیی و سبک های هویت وجود دارد  .رابطته ا ی معنتی دار میتان
جنس و سبک هویت وجود دارد؛ اما رابطه ا ی معنی دار میان جنس و سبک دلبسگیی
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وجود ندارد  .رابطه ا ی معنی دار و مثبت میان سبک دلبسگیی ایمتن و ستبک هویتت
اطالعاتی و رابطه ای معنی دار و منفی میان سبک دلبسگیی ایمتن و ستبک هویتت
هنجاری وجود دارد؛ میتان ستبک دلبستگیی ایمتن و ستبک هتویگی ستردرگ نیتز
رابطه ا ی معنی دار و منفی وجود دارد  .سبک دلبسگ یی ایمن ،توان پیش بینی ستبک
هویت اطالعاتی را دارد  .این یافگه هتا بتار دییتر ،نقتش بنیتادی و پویتای کیفیتت
پیوندهای عاطفی نخسگین میان کودك و مادر را در شکل گیری ،استگقرار و تتداوم

دوفصلنامه علمي – پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال سوم – شماره 5
پاييز و زمستان 0931

اعگماد اساسی ،پیوندجویی ،اکگشاف گری ،تجربه آموزی ،قدرت مواجهه ،حل مست ئ له
و به ویژه ،هوی ت ،برجسگه می سازد .
كلیدوسژههی :سبکهای دلبسگیی ،سبکهای هویت و دانشجو.
س
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مقدمهس
شکلگیری هويت و دستیابی به تعريفیی منجی ا از
خود ،مهاترين جنبه رشد روانی و اجتماعی انجان است.
انتخیییار ارز هیییا ،باورهیییا و اهیییدا زنیییدگی،
مهاترين مشخصههای اصلی هويت را در دوره نوجوانی
و جوانی تشکیلمیدهند .در مطالعیه شخصییت انجیان،
«هويت» جنبه اساسی و درونی است که بیه کمیآ ،ن،
فرد با گذشته خود ارتبیا يافتیه ،در زنیدگی اسجیا
تداوم و يکپارچگی میکند.
شکلگیری هويت ،ترکیبی از مهارتها ،جهانبینی و
همانندسازیهای دوران کودکی است که بهصورت يیآ
کل کا و بیش منج ا ،پیوسته و منحصربهفرد در می،يد
که برای فرد ،سس تداوم گذشته و جهتگیری به سیوی
،ينده را فراه میسازد (.)3
اريکجون بر اين باور است که شکلگیری و پذير
هويییت فییرد ،تکلیفییی بییهطییور کامییل ،دشییوار و
اضطرارزاست .افرادی که به هويتی قوی دستمیيابند،
برای رويارويی با مجائل بزرگجیالی ،میادهمییشیوند و
افرادی که نمیتوانند به چنین هويتی دستيابند ،بحیران
هويت را ت ربهمیکنند؛ چنین افرادی نمیدانند کیجیتند
يا چه هجتند ،به ک ا تعلقدارند يا میخواهند بیه ک یا
بروند؛ درنتی ه ممکن اسیت از مجییر بهن یار زنیدگی،
تحصیل ،شغل و ازدواج کنارهگیریکنند (.)2
جديدترين نظريه در سوزه هويت که مبنیای نظیری
اين پژوهش بهشمارمیرود ،نظريیه سیبآهیای هويیت
برزونجکی 3است که الگويی شیناختی -اجتمیاعی دارد.
مدل پرداز شیناختی -اجتمیاعی هويیت بیه مطالعیه
راهبردها و فرايندهايی میپردازد که افراد برای ساخت و
اصالح هويت خیود بیه ،نهیا توجیهکیرده يیا از ،نهیا
اجتنارمیکنند؛ براسا اين ديدگاه ،هويیت سیاختاری
شناختی و چارچور ارجاعی شخصی اسیت کیه بیرای
تفجیر ت ارر و اطالعات مربو به خیود و پاسیب بیه
پرسشهايی درباره مفهیوم معنیاداری و هید زنیدگی
بهکارگرفتهمیشود .مدل شناختی– اجتماعی هويیت بیر
سازندگی مبتنی است ،يعنی افراد نقیشهیای فعیالی در
ساختن تفکر خیود دربیاره اينکیه چیه کجیی هجیتند،
ايفامیکنند .هنگامی که تال های سازگارانه موفقیت،میز
نباشد ،نیاز به بازبینی و اصالح جنبیههیايی از سیاختار
هويت شکلمیگیرد؛ بر اين اسا  ،رشد هويت ،مبادلیه

ديالکتیکی است میان فرايندهايی که بیهوسییله سیاختار
هويت اداره میشود و فراينیدهای انطبیاقی کیه توسی
بافتهای فیزيکی و اجتماعی که فیرد در ،ن زنیدگی و
رشدمیکند ،هدايت میشوند؛ اين سبآها به راهبردها و
فرايندهای مواجهه با تعارضهای هويیت اشیارهدارنید؛
بهعبارتديگر ،سبآهای هويت ،ترجیح نجبی افراد برای
بهکارگیری شییوههیای خیاح سیل مجیائل هیويتی و
پرداز اطالعات مربو به خود است ( .)1سیبآهیای
هويتی از نظر برزونجکی ،موارد زير را دربرمیگیرند:
 -3سبآ اطالعاتی :2افیراد دارای سیبآ اطالعیاتی
بهصورت فعیال و ،گاهانیه بیه ججیت وی اطالعیات و
ارزيابی ،نها میپردازنید و سیپس اطالعیات مناسی را
استفادهمیکنند (.)1
1
 -2سبآ هن اری  :در سیبآ هن یاری ،فیرد در
مواجهه با مجائل به شیوها ی واکنشیی و هماهنیب بیا
انتظارهای گروه های مرجع و ديگران عمل مییکنید و
به صورت خودکار و بدون خودارزيیابی ،ارز هیا و
باورها را درونی میکند ( .)1اين سبآ با ويژگیهايی
مانند وظیفه شناسی مفر  ،کمآ خواهی ،ناشیکیبايی و
میل شديد به ساختارمندی قضايا ،خودپندارة پايدار و
عدم تمايل به بررسی اطالعات ناهمگام با ارز ها و
3
باورها رابطه دارد(.)1
1
 -1سییبآ سییردرگا -اجتنییابی  :افییراد دارای سییبآ
سییردرگا -اجتنییابی ،اهمییالکارنیید و تییا سیید ممکیین
سعیدارنید موقعییتهیای تعیارضبرانگییز و مجیتلزم
تصمیاگیری را بهتأخیربیندازند؛ در میواقعی کیه امکیان
چنین تأخیری وجودنداشتهباشد ،در تصمیاگیری بیشیتر
به مقتضیات و پیامدهای محیطی تکیهمییکننید ()1؛ در
مواقع تصمیاگیری ،سس تر و اضطرار نیز دارنید و
در اين موقعیتها اغل از راهبردهیای نامناسی ماننید
اجتنار ،بهانه،وردن و دلیلتراشی استفادهمیکنند .رفتیار
،نها موقعیتی بوده ،الگويی مشخص نیدارد .ايین سیبآ
هويییت بییا هی ییانمییداری ،راهبردهییای نییامطلور
تصییمیاگیییری ،خود،گ یاهی محییدود ،ديگییر پیییروی و
بهکارگیری راهبردهیای اسینادی و شیناختی ناکار،مید
رابطهدارد (.)1
1- Berzonsky
2- informative style
3- normative style
4- diffuse-avoidant style
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مثبت معناداری با انج ام هويتی و رابطه منفی معناداری
بییا ،شییفتگی هییويتی دارد ( .)33بررسییی تاريخ ییه و
يافتههای پژوهشی نشانمیدهد که نظريه دلبجتگی نهتنها
منشأ ،ثاری مها بر روانشناسی تحیولی و روانشناسیی
شخصیییت بییوده ،بلکییه تییأثیری غیرقابییل اغمییاض بییر
،سییی شناسییی روانییی و ابعییاد مختل ی رواندرمییانی
داشتهاست؛ ازطر ديگر ،با توجه به جوانبودن جمعیت
کشور ما ،پیشبینی ويژگیهای جوانان با توجه بیه نیو
هويت ،همگی بر اين موضو مهرتأيیدمیزنند که هويت
و متغیرهای مربیو بیه ،ن ،بايید میورد بررسیی دقییق
قرارگیییرد .از،ن اکییه سییبآهییای دلبجییتگی ،يکییی از
اساسیترين نقشها را در نگر فرد نجیبتبیه خیود و
رواب افراد با يکديگر بازیمیکند و هم نیین يکیی از
مهاترين عوامل مؤثر در رواب و کج هويیت اسیت،
بنابراين شناخت سبآهای دلبجتگی و موارد مرتب با ،ن
بهخصوح با توجه به بافت فرهنگی– اجتماعی جامعیه
در زمره موضو های مها و ضروری برای ان ام پژوهش
ساضراست؛ لذا هد از اين پژوهش ،بررسی رابطه میان
سبآهای دلبجتگی و هويیت و پییشبینیی سیبآهیای
3
هويت براسا سبآهای دلبجتگی است.

بهنظرمیرسد يکی از عوامل مها اثرگذار در کجی
هويت ،سبآ دلبجتگی فرد باشد .دلبجتگی عبارت است
از مییوقعیتی عمیییق و پايییدار زيجییتی ،روانشییناختی و
اجتماعی که براسا ارتبا میان کودک و مراقبان او در
سالهای اولیه زندگی شکلمیگیرد ()1؛ طر داران اين
نظريه معتقدند که به استمال زياد سبآ دلبجتگی کودک
براسییا الگوهییای فعییال درونییی 3از خییود و نگارهییای
دلبجییتگی تییا بزرگجییالی ادامییهمیییيابیید و در رواب ی
بزرگجالی منعکس میشود ( .)6الگوهای فعیال درونیی،
يعنی باورها ،انتظارها و اسجاسات فرد دربارة سجاسیت
و پاسبدهندگی نگارههای دلبجتگی بیه نیازهیای وی و
ارز و شايجتگیهايی را دربرمیگیرد کیه فیرد بیرای
خود در يافتن توجه و محبت از ديگران قائل است .پیرو
پژوهشهای «بالبی» ،اينزورث ،بهلر ،واتیرز و وال ،سیه
سییبآ دلبجییتگی ايمیین ،2اجتنییابی 1و دوسییوگرا 1را
تشخیصدادند .ويژگیهای بهن ار و نابهن ار رواب بین
فردی به گونیهای عمییق از سیبآ دلبجیتگی اشیخاح
تأثیرمیپذيرد (.)6
براسییا نتییايو پییژوهشهییا ،دلبجییتگی ايمیین بییا
ويژگیهای ارتباطی مثبت شامل صیمیمیت و خرسیندی،
دلبجتگی اجتنابی با سطوح پايینتری از صمیمیت و تعهد،
و دلبجتگی دوسیوگرا بیا شیور و هی یان و دلمشیغولی
دربارة رواب توأم با خرسندی کا ،مرتب است (.)7
در تحقیقهايی متعدد رابطه میان دو سیازه هويیت و
دلبجتگی مورد مطالعه قرارگرفتهاند که نتايو ،نها با هیا
متفاوت است؛ در بعضی از اين تحقیقها میان دلبجیتگی
ايمن و پايگاه هويت موفق ،رابطه مثبت و میان دلبجتگی
ايمیین و پايگییاه هويییت سییردرگا ،رابطییه منفییی
بهدست،مدهاست .در تحقیقهايی ديگر ،مییان دلبجیتگی
ايمیین و پايگییاه هويییت پیشییر رابطییهای مثبییت
بهدست،مدهاسیت و در بعضیی تحقییقهیا ،هیی گونیه
رابطهای میان اين دو سازه بهدسیتنیامیدهاسیت ( .)8نتیايو
پژوهش اويیال ،کیابرال و میاتو  1روی  216دانشی وی
کارشناسی ،از رابطهای معنادار میان سبآهای دلبجیتگی
و سبآهای هويت سکايیتدارد ( .)9نتیايو مطالعیات
ان امشده نشانمیدهد که دلبجتگی ايمن مییان میادر و
فرزند ،فرايند رشد هويت را سیهولت مییبخشید (.)31
نتايو مطالعه باکر 6نشانداد که دلبجتگی ايمین ،ارتبیا

روش س
آزمودني

رو تحقیییق در ايیین مطالعییه ،توصیییفی از نییو
همبجتگی بودهاست .جامعه ،ماری اين پیژوهش شیامل
همة دانش ويان دختر و پجر مقطع کارشناسی ناپیوسیته
دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 3187-88است که
طبق ،مار اخذشده از اداره ،موز دانشگاه ،تعداد ايین
افراد  261نفر است .تعداد گروه نمونه با توجه به جدول
تعیین س ا نمونه مورگان  311نفر بر،ورد شد ( )32که
برای سذ اثر پرسشنامههای بیاعتبار تعداد  361نفیر
درنظرگرفتهشد .پس از سذ پرسشنامههای بیاعتبیار،
تعداد  311پرسشنامه ( 61پجر و  61دختر) مورد تحلیل
نهییايی قرارگرفتنیید .نمونییهگیییری بییا اسییتفاده از رو
1- internal working model
2- secure
3- avoidant
4- ambivalence
5- Avila, Cabral & Matos
6- Baker
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دانش ويان دانشگاه تهران هن اريابی شیدهاسیت (.)31
اين ،زمون سه سبآ دلبجتگی ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا
را به کمآ  23ماده در مقیا پنو درجیهای لیکیرت
(هی = ،3کا= ،2متوس = ،1زياد= 1و خیلیزيیاد=)1
میسن د .در اين پژوهش ،افرادی که در نمرهگیذاری
نهايی ،امکان طبقه بندی در هیی يیآ از سیبآهیا را
نداشییتند سییذ شییدند .ضییري ،لفییای کرونبییا
پرسش های هريآ از زير مقیا های ايمن ،اجتنابی و
دوسوگرا دربارة  211دانش و برای کل ،زمیودنیهیا
به ترتی  %72 ،%72 ،%71برای دانش ويان دختر ،%71
 %69 ،%73و برای دانشی ويان پجیر %72 ،%73 ،%71
تعیین شود که نشانه همجانی درونی مقیا دلبجیتگی
بزرگجال اسیت .بررسیی پايیايی باز،زمیايی مقییا
دلبجتگی بزرگجال برای يآ نمونیه  11نفیری در دو
نوبت با فاصله دو هفته برای کیل ،زمیودنی هیا ،%92
،زمودنیهای پجر  %91و ،زمیودنیهیای دختیر %91
بوده است .اعتبار محتوايی مقیا بزرگجال با سن ش
ضراي همبجتگی میان نمرههای  1نفر از متخصصیان
روان شناسی مورد بررسی قرارگرفت .براسیا نتیايو
به دست ،مده ،ضراي همبج تگی از  %71تا  %76بیرای
سبآ دلبجیتگی ايمین ،از  61تیا  %76بیرای سیبآ
دلبجییتگی اجتنییابی و از  %61تییا  %87بییرای سییبآ
دلبجتگی دوسوگرا محاسبه شد (.)31

چندمرسلهای خوشهای ان امشد؛ به اين ترتی که نمونه
مورد بررسی در دو مرسلیه و بیهصیورت تصیادفی از
جامعه پژوهش انتخارشد؛ در مرسله اول ،از تعداد شش
دانشکده از م مو دانشکدههای دانشگاه بیوعلی سیینا،
سه دانشکده انتخار و سپس دو کال از هر دانشیکده
بهصورت تصادفی انتخارشدند .پس از همیاهنگیهیای
الزم با مجئوالن مرتب و جلی مشیارکت و همکیاری
،زمییودنیهییا و بیییان هیید پژوهشییی بییرای ،نهییا،
پرسشنامههای دلبجتگی بزرگجال و مقیا سیبآهیای
هويت ،میان ،نها تقجییا و از ،نهیا خواسیتهشید تمیام
مادههای ،زمونها را بادقت بخوانند و پرسشنامیههیا را
تکمیلکنند؛ هم نیین بیهمنظیور کنتیرل تیأثیر ترتیی
،زمودنیها ،در نیمی از پرسشنامهها ،سبآ دلبجیتگی و
در نیمی ديگر ،سبآ هويت در ابتدا قراردادهشیدهبیود.
میانگین وقت الزم برای تکمیل پرسشنامههیا  21تیا11
دقیقه بود.
ابزارهاي تحقيق

 سپسبشنیمه سب سهیتبسبسزونسك  :مقیاسیی 11
پرسشی اسیت کیه  33پرسیش ،ن مربیو بیه مقییا
اطالعاتی 9 ،پرسش ،ن مربو به مقییا هن یاری31 ،
پرسش مربو بیه مقییا سیردرگا يیا اجتنیابی و 31
پرسش ديگر مربیو بیه مقییا تعهید اسیت .پاسیب
،زمودنیها به پرسشهايی به شکل طیی لیکیرت پینو
درجهای و شامل بهطور کامل ،مخیال = 3تیا بیهطیور
کامل ،موافق= 1اسیت .پايیايی درونیی (ضیري ،لفیا)
مقیا اطالعاتی  ،%62مقیا هن یاری  %66و مقییا
سییردرگا  ،%71گییزار شییدهاسییت ( .)31در مطالعییه
غضنفری ،ضراي ،لفا برای مقیا سیردرگا /اجتنیابی
(برگه اصلی ،=%77لفا) بیشتر از مقیا هن اری (برگیه
اصلی ،=%67لفا) و مقیا اطالعاتی (برگه اصلی =%61
،لفا) گزار شدهاست ()31؛ با بررسیی روايیی همگیرا
مشاهدهکردند که نمرات خام هر دو مقیا بجیار شیبیه
به ها هجتند؛ ضري همبجتگی اين دو برگه نییز بیاال و
معنیدار بود.
سمقیی سدل ستگ سبزرگسیلسهییزنسوسسشییورس :سیبآ
دلبجتگی ،زمودنی در ايین بررسیی بیه کمیآ مقییا
دلبجتگی بزرگجال تعیینشد؛ اين مقیا با بهرهگییری از
مواد ،زمون دلبجیتگی هیازان و شیاور 3سیاخته و روی

شيوه تحليل دادهها

در ايیین بررسییی از رو هییای ،مییار توصیییفی و
استنباطی (همبجتگی پیرسون و رگرسییون چنیدمتغییره)
3
استفادهشدهاست.
نتیتجس
میانگین سنی ،زمودنیها 22 ،سال (انحرا معیار 3/7
و دامنه  39تا  26سال) و میزان تحصیالت ،دانشی وی
کارشناسی بود.
بهمنظور بررسی رابطیه مییان جینس و سیبآهیای
دلبجتگی از ،زمون م ذور کای استفادهشد که نتیايو ،ن
در جدول  3مشاهدهمیشود.

1- Hazen & Shaver
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جدول  .3رابطه میان جنس و سبآهای دلبجتگی
ستمن

زن
مرد
کل

سجتنیب سس

كلس

دوبیگسسس

فسسوسن س

درصدسس

فسسوسن س

درصدسس

فسسوسن س

درصدسس

فسسوسن س

درصدسس

13
13
82

62/3
61/3
61/3

36
9
21

21/2
31/3
39/2

9
31
21

31/6
23/9
37/7

66
61
311

311
311
311

جدول  .2رابطه میان جنس و سبآهای هويت
سطالعیت

زن
مرد
کل
جدول  .1ضري

هنجیر سس

بسدرگم

فسسوسن س

درصدسس

فسسوسن س

درصدسس

فسسوسن س

درصدسس

فسسوسن س

درصدسس

12
16
68

11/1
72
63/8

21
8
11

13/7
36
11

1
6
9

1
32
8/2

61
11
331

311
311
311

همبجتگی پیرسون برای بررسی رابطه میان

برای بررسی رابطیه مییان سیبآهیای دلبجیتگی و

سبآهای دلبجتگی و سبآهای هويت
ب
سطالعیت س
ب

كلس

هويت اطالعاتی از ،زمون م ذور کای استفادهشد که نتیايو ،ن
در جدول  1نشاندادهشدهاست.

سهی سهیتبس
هنجیر س

با توجه به جیدول  ،1مشیاهدهمییشیود کیه رابطیهای

بسدرگمس

معنیدار و مثبت میان سیبآ دلبجیتگی ايمین و سیبآ

سهی سدل ستگ س

ايمن

**1/11

**-1/13

**-1/12

اجتنابی

**-1/17

1/33

*1/38

دوسوگرا

*-1/36

1 /12

**1/13

هويتی اطالعاتی وجوددارد ( .(P< 1/13 ،r = 1/11میان
سبآ دلبجتگی ايمن و سیبآ هیويتی هن یاری رابطیه
معنیدار منفی وجوددارد ((P< 1/13 ،r = -1/13؛ میان
سبآ دلبجتگی ايمن و سبآ هويتی سردرگا نیز رابطیه

**P<0/01 * P< 0/05

معنیدار و منفی هجیت ( .(P< 1/13 ،r = -1/12مییان
بیییا توجیییه بیییه نتی یییه ،زمیییون م یییذور کیییای

سبآ دلبجتگی اجتنابی و سبآ هويت اطالعاتی ،ارتباطی

ان یییامشیییده،(X2=1/13 ،d.f= 2 ،P>1/11 Sig=0/22) ،

منفی و معنیدار وجوددارد ( .(P< 1/13 ،r = -1/17اما میان

رابطهای معنیدار میان جنس و سبآ دلبجتگی وجودندارد.

سبآ دلبجتگی اجتنابی با سبآ هويتی سردرگا رابطهای

بهمنظور بررسی رابطیه مییان جینس و سیبآهیای

معنیدار و مثبت نیجت ((P< 1/11 ،r = 1/38؛ میان سبآ

هويت از ،زمون م ذور کای استفادهشد که نتايو ،ن در

دلبجتگی اجتنابی و سبآ هويتی هن اری نییز رابطیهای

جدول  2قابل مشاهده است.

معنیدار وجودندارد ( .(P> 1/11 ،r = 1/33میان سیبآ

با توجه به نتی ه ،زمون م یذور کیای ان یامشیده،

دلبجتگی دوسوگرا و سبآ هويتی اطالعاتی رابطهای

رابطهای معنیدار میان جنس و سبآ هويت وجیوددارد

معنی دار و منفی وجوددارد (  (P< 1 /11 ، r = -1 /36؛

) .)P>1/11 ،X2=9/15 ،d.f= 2 ،Sig=0/01درصد سبآهای

ا ما میان اين سبآ دلبجتگی با سبآ هويتی سردرگا

هويتی اطالعاتی و سردرگا در میان مردان بیشتر از زنان

رابطه معنی دار مثبتی وجیوددارد ((P< 1/13 ،r=1/13؛

است .ولی درصد سبآ هويتی هن اری در مییان زنیان

میان سبآ دلبجتگی دوسوگرا و سبآ هیويتی هن یاری

بیشتر است.

نیز رابطهای معنیدار وجودندارد (.(P< 1/11 ،r=1/12
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جدول  .1میانگین و انحرا معیار نمرات سبآهای هويتی افراد برسج
سسسسسسسسسسسطالعیت

سبآهای دلبجتگی ،نها
سسسسسسسسبسدرگمس

سسسسسسسسسسهنجیر س

میینگین

سنحسسفمعییر

میینگین

سنحسسفمعییر

میینگین

سنحسسفمعییر

افراد ايمن

11/11

6/37

29/91

1/13

21/12

7/19

افراد اجتنابی

11/96

8/99

11/18

1/39

27/17

7/36

افراد دوسوگرا

11/96

7/17

28/7

6/32

29/68

7/13

F

31/61

-

1/21

-

7/71

-

Sig

1/113

-

1/117

-

1/113

-

جدول  .1تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیشبینی سبآ هويتی اطالعاتی براسا
d.f

SS

MS

F

Sig

R

R2

رگرسیون

2

3131/112

717/123

37/17

1/ 113

1/11

1/38

باقیمانده

317

6136/713

11/112

م مو

319

1692/111

من عسستغییسهی

سبآهای دلبجتگی
B

Beta

خطی س

t

معییر

مقدار ثابت

1/113

17/211

-

1/11

7/16

ايمن

1/111

1/191

1/21

1/31

1/11

اجتنابی

1/113

-1/111

-1/28

1/36

- 1/ 6

دوسوگرا

1/37

-1/112

-1/36

1/32

-3/17

متغیرهای پیشبین :سه سبآ دلبجتگی ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا

متغیر وابجته :سبآ هويتی اطالعاتی

توجه به اينکه ( ،(P< 1/13 ،F = 7/71بنیابراين تفیاوت

با توجه به جدول  ،1مییانگین نمیره سیبآ هیويتی

میانگینها معنیدار است.

اطالعاتی در میان افراد ايمن سدود  11/1است که ايین
مقدار بیش از میانگین نمره اين سبآ اطالعاتی در مییان

بهمنظور پیشبینی هريآ از سبآهای هويت براسا

افراد اجتنابی ( )11/96و دوسیوگرا ( )11/96اسیت .بیا

سبآهای دلبجتگی ،از رگرسیون چندمتغیره استفادهشید

توجه به اينکه ( ،(P<1/13 ،F = 31/61بنیابراين تفیاوت

که نتايو ،ن در جدولهای  6 ،1و  7نشاندادهشدهاست.

میانگینها معنیدار است.

نتايو تحلیل رگرسیون گامبهگام ارائهشیده در جیدول 1

میانگین نمرات سبآ هويتی هن اری در میان افیراد

نشانمیدهد که نمرات سبآ هیويتی اطالعیاتی در سیه

اجتنابی سدود  11/18اسیت کیه ايین مقیدار ،بییش از

سبآ دلبجتگی (ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا) بیا يکیديگر

میانگین نمرات اين سبآ هیويتی در مییان افیراد ايمین

تفاوتی معنیدار دارند ( .(P<1/13 ،F = 37/17با توجه

به مقدار  ،R2سبآهای دلبجتگی میتواننید  %38سیبآ

( )29/91و دوسوگرا ( )28/7است .با توجیه بیه اينکیه

2

( ،(P< 1/13 ،F = 1/2بنییابراين تفییاوت میییانگینهییا

هويتییی اطالعیاتی افراد را پیشبینیکننید (.)R =1/38

معنیدار است؛ هم نین میانگین نمیرات سیبآ هیويتی

بهمنظور وارسی میزان و جهت تأثیر سبآهای دلبجتگی

سردرگا در میان افراد دوسوگرا سدود  29/68است کیه

بییر سییبآ هییويتی اطالعییاتی ضییراي

رگرسیییون نیییز

اين مقدار ،بیش از میانگین نمرات اين سبآ هیويتی در

وارسیشدند؛ نتی ه اين بررسی در جدول ، 1مدهاسیت.

میان افراد اجتنابی ( )27/17و ايمن ( )21/12اسیت .بیا

همانطورکه در اين جیدول مشیاهدهمییشیود ،سیبآ
38
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دلبجتگی ايمن تأثیری مثبت و معنیدار به اندازه  1/21بر

()P<1/13 ،Beta= -1/28؛ بنابراين بهازای يیآ واسید

سبآ هیويتی اطالعیاتی دارد ()P<1/13 ،Beta= 1/21؛

اسیتاندارد متغییر پییشبیین اجتنیابی،

بنابراين بهازای يآ واسد تغیییر در انحیرا
متغیر پیشبین ايمن ،انحیرا

تغییر در انحرا
انحرا

اسیتاندارد

استاندارد متغیر وابجته (سبآ هويتی اطالعاتی)

اسیتاندارد متغییر وابجیته

 -1/28واسد تغییرمیکند؛ اما سبآ دلبجتگی دوسیوگرا

(سبآ هويتی اطالعیاتی)  1/21واسید تغیییرمییکنید؛

همانطورکیه در جیدول  1مشیاهدهمییشیود ،تیأثیری

هم نین سبآ دلبجتگی اجتنابی ،تأثیری منفی و معنیدار

معنیییدار بییر سییبآ هییويتی اطالعییاتی نداشییتهاسییت

بییه انییدازه  -1/28بییر سییبآ هییويتی اطالعییاتی دارد

(.)P>1/11 ،Beta= -1/36

جدول  .6تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیشبینی سبآ هويتی هن اری براسا
d.f

SS

MS

F

Sig

R

R2

رگرسیون

3

171/116

171/116

36/61

1/ 113

1/13

1/ 3

باقیمانده

318

1229/391

28/176

م مو

319

1711/111

من عسستغییسهی

سبآهای دلبجتگی
B

Beta

خطی س
معییر

t

مقدار ثابت

1/113

13/321

-

2/62

31/68

ايمن

1/113

-1/19

-1/13

1/32

-1/11

اجتنابی

1/93

-1/321

1/112

1/372

-1/31

دوسوگرا

1/62

-1/332

1/113

1/318

-1/18

متغیرهای پیشبین :سه سبآ دلبجتگی ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا

متغیر وابجته :سبآ هويتی سردرگا

نتايو تحلیل رگرسییون گیامبیهگیام ارائیهشیده در

اجتنابی ( )P>1/11 ،Beta= 1/112و دوسیوگرا (1/113

جدول  6نشانمیدهد که نمرات سبآ هیويتی هن یاری

= )P>1/11 ،Betaتیأثیری معنییدار بیر سیبآ هیويتی

در سه سبآ دلبجتگی (ايمن ،اجتنیابی و دوسیوگرا) بیا

هن اری نداشتهاند.

يکديگر تفاوتی معنیدار دارند (.(P< 1/13 ،F = 36/61

نتايو تحلیل رگرسییون گیامبیهگیام ارائیهشیده در

با توجه به مقدار ، R2سبآهای دلبجتگی میتواننید %31

جدول  7نشانمیدهد که نمرات سبآ هويتی سیردرگا

سبآ هويتی هن اری افراد را پیشبینیکننید (.)R2=1/3

در سه سبآ دلبجتگی (ايمن ،اجتنیابی و دوسیوگرا) بیا

بهمنظور وارسی میزان و جهت سبآهیای دلبجیتگی بیر

يکديگر تفاوتی معنیدار دارند (.(P< 1/13 ،F = 11/73

سییبآ هییويتی هن ییاری ،ضییراي

بییا توجییه بییه مقییدار  R2سییبآهییای دلبجییتگی

رگرسیییون نیییز

وارسیشدند؛ نتی ه اين بررسی در جدول ، 6مدهاسیت.

میییتواننیید  %17سییبآ هییويتی سییردرگا افییراد را

همانطورکه در جدول  6مشاهدهمیشود ،سبآ دلبجتگی

پیشبینیکنند ((R =1/17؛ بیهمنظیور وارسیی مییزان و

ايمن تأثیری منفی و معنیدار به اندازه  -1/13بر سیبآ

جهت سبآهای دلبجتگی بیر سیبآ هیويتی سیردرگا

هويتی هن اری دارد ()P<1/13 ،Beta= -1/13؛ بنابراين

رگرسیون نیز وارسیشدند؛ نتی ه اين بررسی در

بهازای يآ واسید تغیییر در انحیرا

2

ضراي

اسیتاندارد متغییر

جدول ، 7مدهاست .همیانطیورکیه در ايین جیدول 7

استاندارد متغییر وابجیته (سیبآ

مشاهدهمیشود ،سبآ دلبجتگی ايمین تیأثیری منفیی و

هییويتی اطالعییاتی)  -1/13واسیید تغییرمیییکنیید؛ امییا

معنیدار به اندازه  1/11بر سبآ هیويتی سیردرگا دارد

همانطورکه در جدول  6مشاهدهمیشود ،سبآ دلبجتگی

( .)P<1/13 ،Beta= -1/11بنابراين بهازای يیآ واسید

پیشبین ايمن ،انحرا
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تغییر در انحرا

سردرگا ،انحرا

استاندارد متغیر پیشبین ايمن ،انحیرا

استاندارد متغیر وابجته (سبآ هیويتی

استاندارد متغیر وابجته (سبآ هیويتی سیردرگا) -1/11

سردرگا)  1/11واسد تغییرمیکند؛ اما سیبآ دلبجیتگی

واسد تغییرمیکند؛ هم نین سیبآ دلبجیتگی دوسیوگرا

اجتنابی همانطورکه در جدول  7مشاهدهمیشود ،تأثیری

تأثیری مثبت و معنیدار به اندازه  1/11بر سبآ هیويتی

معنیییدار بییر سییبآ هییويتی درگییا نداشییتهاسییت

سردرگا دارد ()P<1/13 ،Beta= 1/11؛ بنابراين بهازای

(.)P>1/11 ،Beta=1/11

يآ واسد تغییر در انحرا

اسیتاندارد متغییر پییشبیین

جدول  .7تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیشبینی سبآ هويتی سردرگا براسا
d.f

SS

MS

F

Sig

R

R2

رگرسیون

2

1133/196

3711/118

11/73

1/ 113

1/63

1/17

باقیمانده

317

1711/197

19/138

م مو

319

9316/691

من عسستغییسهی

سبآهای دلبجتگی
Beta

B

خطی س

t

معییر

مقدار ثابت

1/113

11/119

-

1/79

8/12

ايمن

1/113

-1/71

-1/11

1/31

-1/17

اجتنابی

1/113

1/11

1/11

1/18

6/66

دوسوگرا

1/19

1/31

1/11

1/31

1/68
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متغیر وابجته :سبآ هويتی سردرگا

خییدمت شییکلگیییری و تقويییت دلبجییتگی ايمیین

سبحثسوسنتیجهگیس س

فعالیتمیکنند ،فراها،مدن شیرايطی کیه براسیا

يافتییههییای پییژوهش ساضییر از ارتبییا میییان

،ن،

سبآهای دلبجتگی و هويت سکايتمیکرد که با مبیانی

،مادگیهای زيجتی در دو سیوی رابطیه مختیل شیود و

نظری ديدگاه دلبجتگی دربارة هويت هماهنگیدارد .طبق

مهاتر از ،ن ،ارز

سیاتی و رفتارهای دلبجیتگی ايمین

مبانی رشد هويت ،ت ارر کودکی و نوجیوانی ،اسیا

کاهشيابید ،همیواره دشیوار و نیادر خواهیدبود؛ ايین

رشد شخصیت يکپارچه در انجان است.

وضعیت کاهش فراوانی سبآهیای نیاايمن (اجتنیابی و
دوسوگرا) را در هر دو جنس توجیهمیکند.

يافته ديگر اين پژوهش اين بود کیه مییان جینس و
سبآ دلبجتگی رابطهای معنیدار وجودنیدارد کیه ايین

يافته ديگر مطالعه اين بود که درصد سبآ هیويتی

يافتییه بییا يافتییه پییژوهش بشییارت و همکییاران همجییو

اطالعاتی در میان مردان بیشتر از زنان اسیت و ايین در

است ( .)31در تبیین اين يافته میتوانگفت که دلبجتگی

سالی است که درصد سبآ هیويتی هن یاری در مییان

بهعنوان يآ نیاز ،نخجتین ،مادگیهای زيجتی الزم را در

زنان بیشتر است؛ در تبیین اين يافته میتوان فضای بازتر

زمینه رفتارهای دلبجتگی در دو سوی اين رابطه (کودک

خانوادگی و اجتماعی بیرای پجیران و محیدوديتهیای

و مادر) بدون توجه به جنجیت نوزاد فیراهامییسیازد؛

بیشتر برای دختران را عامل مها اين شراي تلقیکرد.

يافته ديگر اين بود که در هر دو جنس ،سبآ دلبجیتگی

میان سبآ دلبجتگی ايمن و سبآ هويتی اطالعیاتی

ايمن دارای فراوانی بیشتری بیود؛ در تبییین ايین يافتیه

رابطه مثبت معنیدار وجوددارد؛ ايین يافتیه همجیو بیا

میتوانگفت :درسیالیکیه متغیرهیای زيجیتشیناختی،

مطالعات بنجون ،هريس و راجرز است ()31؛ مطالعات

ارز

3

سیاتی و تعامل سازنده رابطه میادر -کیودک ،در
1- Benson, Harris & Rogers
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،نها نشاندادهاست که افراد دارای سبآ دلبجتگی ايمین

که دلبجتههای ايمن راستتیر ،مجییر کجی

از سطوح باالتری از رشد هويتی بهرهمندند .يافتیههیای

طیمیکنند و اينکه دلبجیتگی ايمین ،عامیل پیشیگیرانه
کج

مطالعه روی  93دانش و نشاندادهاست کیه افیراد دارای

دلبجتگی ايمن ،هويت موفقی را کج مییکننید .وگین

هويیت را

هويت سردرگا در زنان است (.)39
در تبیین يافتههای پژوهش میتیوان بیه میوارد زيیر

سن ،هووگ و برگییو  3بیا مطالعیه روی  79دانشی و

اشارهکرد:
رشیید هويییت بییه کشیی

دريافتند که افراد با هويت منج ا دارای سطوح باالتری

و تمییايز ارز هییا و

دلبجتگی ايمن و افراد دارای هويت سردرگا -پراکنیده،

استانداردهايی من رمیشود که برای خود ،مها هجتند و

سطوح بیاالتری از دلبجیتگی بیمنیاک را نشیاندادهانید

با يآ دوره يکپارچیهسیازی دنبیال مییشیود .از نظیر

(36و.)37

اريکجییون ججییت وی هويییت در خییدمت کییارکرد

6

میان سبآ دلبجتگی ايمن و سبآ هیويتی سیردرگا

يکپارچهسازی نیروی خود است که تا دوره جوانی برای

نیز رابطهای معنیدار و منفی وجیوددارد ،ايین يافتیه بیا

سمايییت از صییمیمیت و تعهیید در روابیی جنجییی و

نتايو پژوهشهای زير همجو است .کنیدی 2بیا مطالعیه

عملکردهای تکوينی ديگر ادامهمیيابید ( .)21میورتی و

هیگینس 7عقیدهدارنید کیه دلبجیتگی مییان نوجیوان و

روی  221دانشیی وی کییالو پجییران دريافییت (بییا
اصطالسات مراسل رشد هويت نظريه مارسیا) که افیراد

والدينش زمینه بینفردی مهمی اسیت کیه در ،ن ،رشید

دارای هويت سردرگا ،نجبتبه افراد دلبجته ايمن ،بیشتر

خود هويدا شده ،تعیینکننده اصلی سیازگاری نوجیوان
است (.)23

دارای سبآ دلبجتگی بیشمشغول و بیمناک بودند ()37؛
درواقع ،افراد دلبجته ايمن نجبتبه اين دو سبآ ،نمراتی

3

تحقیقها نشاندادهاند نوجوانانی که مشکالت هويتی

1

داشتهاند ،عدم اعتمادهای عمیق زيربنايی را در عالئق يا

روی  363دانش وی دانشگاهی تحقیقکرده ،دريافتند که

و مجئولیتپذيربودن

باالتر در کج

هويت منج ا داشتند .ريی و سییگال

رشد خود 1باالتر در اولین مراسل ششگانة رشد

ظرفیت مراقبینشان برای در دستر

روانی-

در مقابل نیازهای دلبجتگی ،نها ت ربیهکیردهانید ،و در

اجتماعی اريکجون ،با سبآ دلبجتگی ايمن ارتبیا دارد

مقايجه با افراد ايمن نجیبتبیه خیود ،ديیدگاه درونیی

( .)38نتايو مطالعه باکر نشانداد که دلبجتگی ايمین بیا

بیمحتوا و منفی دارند .ناايمنی در الگوهای دلبجیتگی و

هويت منج ا ،رابطهای مثبت و بیا هويیت ضیب شیده

کمبود خودابرازی مثبت و يکپارچه ،مشکالت زيیادی را

ارتبا منفی معنادار دارد .دلبجتگی اجتنابی بیا انکیار و

در رشد خود مختاری ،نها اي ادمیکند ( .)22دلبجیتگی

جداسازی روانی ،ارتبا مثبت معنادار و بیا ججیت وی

ايمن به پرور

خودمختاری و اعتمادبیهنفیس در فیرد

سمايت اجتماعی ارتبا منفی معنادار دارد .افراد با نمره

من رمیشود؛ درواقع ،دلبجتگی ايمن و خودمختیاری دو

دلبجتگی اجتنابی باال ،بیشیتر مجیتعد نمیرات بیاالتر در

روی يییآ سییکه هجییتند .مطالعییات نشییاندادهانیید کییه

هويت ،شفته بودند و بهاستمیال ،دسترسیی کمتیری بیه

مثبت و منج ا نجبتبه خیود

دلبجتگی ايمن با اسجا

سمايییت اجتمییاعی داشییته ،از ،ن رضییايتنداشییتند.

مرتب

دوسوگراهای اضطرابی با انکار مشیکالت ،سوممصیر

باشند ،او مجتقلتر و متفاوتتر عملمیکنید .از،ن اکیه

مواد ،الکلیجا و مشکالت رفتاری و روانی ارتبا مثبت

بهرهمندی از توان اکتشا گری و جوارجويی دو ويژگی

است؛ درواقع ،هر قدر ارتباطات فیرد ،ايمینتیر

و با فعالبودن و برنامهريزی کیه راهبردهیای مقابلیهای
پیشگیرانه هجتند ،ارتبا منفیی دارد ( .)33در پیژوهش

1- Vogensen, Hoegh & Bourgeois
2- Kennedy
3- Reich & Siegel
4- ego
5- Samuolis, Layburn & Schiaffino
6- Erikson
7- Moretti & Higgins

سامولیس ،لیبورن و شیافینو 1با دانش ويان کالو مشخص
شد که رشد هويت با دلبجتگی ارتبا دارد .بهنظرمیرسد
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افراد دارای دلبجتگی ايمن بهشیمارمییرونید (22و،)21

شالودة روانی در افراد ايمن ،تعهد ،نها بیه جهیانبینیی،

ايمنی را برای فرد مهیامیسازد که

شیرم،

دلبجتگی ايمن ،اسا

نقش ،شغل و سرفه فردیشان را بدون اسجیا

بهواسطه ،ن ،میتواند دنیای خويشیتن را کشی کیرده،

گناه يا پشیمانی از بر،وردهنکیردن انتظارهیای ديگیران،

خیود بدهید؛

تجهیلمیکند که چنین فرايندی ،شکلگیری سبآ هويتی

و

اطالعاتی را در افراد فراهامیکند؛ در مقابل ،افراد دارای

گشودگی شناختی نجبتبه اطالعات جديد تشويقمیکند

دلبجتگی ناايمن ،بهطورکلی در کاوشگری و بهويیژه در

ايمین ،اعتمادبیهنفیس الزم را بیرای

ججت و برای هويت شخصی ،بجییار مشیکلدارنید کیه

خطرکردن، ،موختن و بهروزکردن مجتمر مدلهای خود،

ممکن است به سبآ هويتی هن اری و سردرگا-اجتنابی

پاسبهای سازگارانهتری به محی اطیرا
وجود چنیین اسیا
()21؛ اين اسیا

ايمنیی ،افیراد را بیه اکتشیا

ديگران و دنیا فراهامیسازد .بهاستمال ،اسجا

ايمنیی،

توانايی ت ربهپذيری و در صورت لیزوم ،انعطیا

من رشود (.)26
يافتههای اين پیژوهش ،بیار ديگیر ،نقیش اساسیی

الزم

برای تغییر بخشهايی از زندگی را در فرد اي ادمیکنید

دلبجتگی را در زمینه رشد انجان و ايین بیار در کجی

()21؛ ازسویديگر میل به کاويیدن محیی  ،کیارکردن،

هويت نشانمیدهید .دلبجیتگی نوجیوان بیا والیدين و

کش کردن ،خلقکردن و شرکتکردن در فعالییتهیای

همجاالن ،میان ی هويت فردی و اجتماعی او است کیه

با همجاالن ،مانند مراقبت و دلبجتگی بیهعنیوان

از طريییق فییراهابییودن پناهگییاه امیین در مجیییر رشیید

يکی از بخشهای اساسی سرشیت انجیان میورد توجیه

مهیامیشود ( .)21نمونه پژوهش ساضر به قشر دانشی و

سقیقیی،

که بیشتر در سن جوانی بودند اختصاحداشت؛ بنابراين

بییهاستمییال ،فقیی زمییانی کییه نیازهییای دلبجییتگی

پیشنهادمیشود که رابطه مییان سیبآهیای دلبجیتگی و

ارضاشدهباشند ،ر خواهدداد ( .) 1زمانی که فیردی بیا

هويت در گروههای سینی پیايینتیر (مقیاطع تحصییلی

اطمینان و امنیت میکند ،ممکن اسیت

راهنمییايی و دبیرسییتان) مییورد مطالعییه قرارگیییرد تییا

چیزی فراتر از نگارههیای دلبجیتگی (يیا مراقبیتهیای

چشااندازی مناس تر را در سیوزه روانشناسیی رشید

امنییت کیافی بیرای

هويت در رابطه با سبآهیای دلبجیتگی فیراهاسیازد و

مختل

قرارمیگیرد .طبیق نظريیه دلبجیتگی ،کیاو

هر سنی اسجا

سجا ) را کاو کند و اسجیا

کاويدن محی و مبارزهطلبی داشتهباشید و بیه اکتشیا

ديگر اينکه با استفاده از مبانی نظريه دلبجیتگی در سیاير

دستزند که موجبات رشد هويت را فراهامیکند.

سوزههیای فیردی و خیانوادگی پیژوهشهیايی ديگیر

بنابراين افراد دارای دلبجتگی ايمن در مواقع بررسی
گزينهها و کاو
اغل

موقعیتها ،اسجا

ان امشوند.

اطمینان میکنند و

س

منابع و توانايی کافی برای سازماندهی اطالعیات

تازه و پیگیری اهدا

تشكسسوسقدردسن س

جديد خويشتن را دراختیارمیگیرنید؛

بدينوسیله از همکاری مجئوالن دانشگاه بوعلیسیینا

چنین افرادی ستی در مواقعی که ديدگاه خانوادگی خود

و همة دانش ويان و همکارانی که در ان ام اين پژوهش،

را مورد ترديد قرارمیدهند و ساضر نمییشیوند چنیین

مجاعدتهای الزم را ان یامدادنید ،صیمیمانه قیدردانی

ديدگاههايی را بدون بررسی به هويت خیود واردکننید،

میشود.

باز ها اسجا

ارزشمندی ،مقبول و دوستداشتنیبودن

میکنند؛ درواقع چنین نگر
در سمايییت و پییذير

مثبتی به خويشیتن ،ريشیه

غیرمشییرو گذشییته از جان ی

والدين ،نان دارد که اسجا

مجیتحکا خیودگردانی و

،زادی عمل را برای ،نها به ارمغان می،ورد؛ وجود چنین
22
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