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Abstract 

Background and Objectives: Given the significance of adolescence in formation of identity, this 

study aimed to investigate the impact of self-knowledge, extent of commitment, and object 

relations on identity formation in adolescents. These variables are the most important dimensions 

of identity formation among adolescents.  

Methods: This causal-comparative study was conducted on 36 students aged 18 to 22 years 

selected through convenience sampling. After matching, the students were divided into three 

groups based on their identities. The data were collected using Bell’s Object Relations and Reality 

Testing Inventory, Ghorbani’s Integrative Self-Knowledge Scale, and Berzonsky’s Identity Style 

Inventory. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and were analyzed using 

MANOVA, one-way ANOVA, and Sheffe’s post-hoc test.  

Results: The results revealed significant differences among the study groups in terms of 

integrative self-knowledge, commitment, social incompetence, and insecure attachment. 

Accordingly, the participants with informational style showed the highest degree of integrative 

self-knowledge and commitment, while those with diffuse/avoidant style were more socially 

incompetent, alienated, and insecurely attached compared to the other two styles. However, no 

significant differences were found among the three groups with regard to egocentrism. 

Conclusion: The results indicated that the individuals with various identity styles were different 

regarding commitment, social incompetence, and insecure attachment. In fact, these factors play a 

critical role in identity formation. Therefore, they can be used by experts and authorities to prepare 

educational or treatment packages to create successful identities in Iranian adolescents.  

Keywords: Adolescent, Identity, Integrative self-knowledge, Commitment, Social incompetence, 

Insecure attachment, Egocentrism 

 

Sadra Med Sci J 2016; 4(4): 267-276. 

Received: Apr. 26th, 2016 

Accepted: Sep. 30th, 2016 

 

                                                           
*Corresponding Author: Rasoolzadeh Tabatabaei K.  PhD, Department of Psychology, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran, 

rasool1340@yahoo.com 



  و همکاران شرمین روبن زاده                                                                             5931 پاییز ،4، شماره 4دوره / 762

www.sadramj.ir 

 

صدرا پزشکی علـــوم مجــــله   

726 تا 762 صفحات ،5931 ، پاییز4 شماره ،4 دوره  

72/77/15: دریافت تاریخ  71/72/15: پذیرش تاریخ   

 

ویت گیری ههای روابط موضوعی بر شکلبررسی تاثیر فرآیند خودشناسی، میزان تعهد و مولفه

 نوجوانان
 4رضا عابدین، علی3نیما قربانی ،*7زاده طباطباییکاظم رسول ،9شرمین روبن زاده

 شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجوی دکترای تخصصی روان5
 ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانشناسیروانگروه شناسی، دکترای تخصصی روان7
 شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندکترای تخصصی روان9
 ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ت،واحد علوم و تحقیقا شناسی،روانگروه  ،شناسی بالینیدکترای تخصصی روان4

 چکیده

وهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرآیند خودشناسی، میزان تعهد و گیری هویت، پژبا توجه به دوره نوجوانی از لحاظ شکل مقدمه:

 روندگیری هویت نوجوانان به شمار میترین ابعاد شکلگیری هویت نوجوانان انجام گرفت. این متغیرها مهم-روابط موضوعی بر شکل

گیری در دسترس انتخاب شدند. پس ونهاز طریق نم 77تا  52نفر دانشجوی  96ای، تعداد مقایسه -در این پژوهش علی مواد و روش:

 روابط ها، پرسشنامهآوری دادهاز همتاسازی، دانشجویان بر اساس سبک هویت در سه گروه مستقل جایگزین شدند. برای جمع

اده از ها با استفمقیاس خودشناسی انسجامی قربانی و پرسشنامه سبک هویت برزونسکی مورد استفاده قرار گرفت. داده بل، موضوعی

 راهه، و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد.و آزمون مانوا، تحلیل واریانس یک SPSSنرم افزار 

های مختلف سبک هویت )اطالعاتی، هنجاری و سردرگم( از نظر خودشناسی انسجامی، میزان نتایج نشان داد که بین گروه ها:یافته

صورت که سبک هویت اطالعاتی از نظر دار وجود داشت. بدینناایمن تفاوت معنیکفایتی اجتماعی، بیگانگی، و دلبستگیتعهد، بی

خودشناسی انسجامی و میزان تعهد جایگاه باالتری نسبت به سبک هویت سردرگم و سبک هویت هنجاری داشت. در حالی که نمره 

یمن باالتر از سبک هویت اطالعاتی و هنجاری کفایتی اجتماعی، بیگانگی و دلبستگی ناادانشجویان با سبک هویت سردرگم از نظر بی

بینی بین سه گروه سبک هویت تفاوت معناداری وجود بود. عالوه بر این نتایج پژوهش حاضر گویای آن بود که از نظر خودمیان

 نداشت.

گیری وضوعی بر شکلهای روابط منتایج حاضر بیانگر تاثیرمعنادار فرآیند خودشناسی، میزان تعهد و مولفه گیری:بحث و نتیجه

تواند در تهیه گیری هویت میهویت نوجوانان بود. این نتایج عالوه بر افزایش دانش نظری در مورد نوجوانی و عوامل تاثیرگذار بر شکل

اندرکاران امر آموزش و درمان نوجوانان گیری هویت موفق نوجوان ایرانی مورد توجه متخصصان و دستبسته آموزشی و درمانی شکل

 قرار گیرد.

 نوجوان، هویت، تعهد واژگان کلیدی:

                                                           
 rasool1340@yahoo.com ،، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانشناسیگروه روان، شناسیدکترای تخصصی روان، زاده طباطباییکاظم رسولنویسنده مسئول: * 
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 مقدمه

گذر از کودکی به سمت بزرگسالی، در نوجوانان سبب 

تغییرات عمده در رفتار، اختالل هویت، ایجاد احساسات 

های جنسی قوی، خود محوری، تغییرات شناختی، فعالیت

(. 5شود )گذاری بیشتر با همساالن میو تمایل برای وقت

 Egoدهی هویت من )دنبال شکلوجوانان بهدر واقع ن

Identify )  در خود هستند. احساسی که به انسان

گوید کیست و جایگاه وی در نظام اجتماعی کجاست می

-Self( ابعاد متفاوتی همچون خودتنظیمی )7)

regulation( رابطه اولیه کودک با منبع دلبستگی ،)9 )

رابطه (، نوع  Neurobiologyعوامل زیست عصبی )

های وی و تجربیات روانی اجتماعی کنندهنوجوان با مراقبت

 (. 4) گیری هویت اثر دارندبر شکل  در محیط زندگی

ترین هدف دوران نوجوانی را رشد ( مهمMarciaمارسیا )

تعهد، وفاداری و تبعیت مشخص از یکسری اعتقادات، 

 دهدداند که در سایه دلبستگی رخ میها میاهداف و ارزش

گیری هویت در ابعاد اکتشاف (. در الگوی مارسیا، شکل1)

شود. اکتشاف به سطحی که افراد، فعاالنه و تعهد مطرح می

های کنند و نقشها، اعتقادات، اهداف را بررسی میارزش

های گوناگون را ها و ایدئولوژیمختلف اجتماعی، برنامه

و  گزاری شخصکنند و تعهد به میزان سرمایهتجربه می

ها و اعتقادات و مسیرهای تصمیم فرد برای پذیرفتن ارزش

شغلی ویژه، قطع نظر از اینکه این موارد توسط خود 

اند، اند یا به وسیله دیگران پرورش یافتهفردانتخاب شده

(. این تعهدات شالوده هویت دریافتی توسط 6اشاره دارد )

ران فرد است که اریکسون آن را به عنوان نتیجه مطلوب بح

کند هویت نوجوان در مقابل سردرگمی هویت معرفی می

(2 .) 

-سازیگران مفهومدر خالل سه دهه گذشته، اکثر پژوهش

گیری هویت را در قالب مدل های خود درباره شکل

اند. الگوی بزونسکی وضعیتی مارسیا ارائه کرده

(Berzonskyبر آن )دسته از فرآیندهای اجتماعی-

ه در طی آن افراد براساس شیوه شناختی مبتنی است ک

ترجیحی پردازش اطالعات مربوط به خود، گفتگو درباره 

-موضوعات مربوط به هویت و تصمیمات فردی، در وضعیت

گیری یا سبک ( سه جهت2گیرند )های متفاوت قرار می

پردازش هویت شامل سبک اطالعاتی، سبک هنجاری و 

 اجتنابی است.-سردرگم

طور فعاال باه جساتجو و    طالعاتی بهافراد با سبک هویت ا

هاا  پردازناد، آن ارزیابی اطالعات مرباوط باه خویشاتن مای    

کنند تاا اندیشاه ورز، آگااه و گشاوده نسابت باه       تالش می

تجارب جدید، مسئله محور و تصمیم گیرندگان هوشایاری  

کنناد و  باشند. این افراد در گفتگوی خود منجسم عمل می

باه یاک خودانساجامی     عبارت دیگار باه صاورت نسابی    به

(. افارادی کاه سابک هویات هنجااری را      3و  2اند )رسیده

دهناد، باه طاور خودکاار توقعاات و      مورد استفاده قرار می

-گذارند. آنرا به اجرا می« دیگران مهم »های دستورالعمل

مدار اما به صورت شکل گرفتاه و  ها افرادی با وجدان، هدف

کان اسات اطالعاات و    اند و نسبت به اطالعاتی که ممبسته

های شخصی آنها را به چالش بکشد کامالً بسته عمل ارزش

کنند. گفتگوی درونی این افراد با ناوعی تحکام و عادم    می

( . افارادی  57و  57و  51پذیرش بین خودها همراه است )

دهناد  اجتنابی را مورد استفاده قرار می-که سبک سردرگم

ساائل هاویتی و   کنند تا حد ممکن  مواجهه باا م تالش می

تعارضات را به تعویق بیاندارند و از آنها اجتناب کنند. رفتار 

هاای آنای   ها عمدتاً به وسایله عوامال ماوقعیتی و لاذت    آن

شود. این سبک هویت باا سابک مقابلاه هیجاان     تعیین می

گیاری اجتناابی، تغییرپاذیری    محور، راهبردهاای تصامیم  

ل انگااری  دهی به وسیله دیگران و خودمعلاو مقطعی، جهت

 (. 54و  59و  2ارتباط دارد )

های فردی از زمینه اجتماعی )مثل نوجوانی عالوه بر جنبه

تعامالت بین اعضای خانواده و همساالن( نیز تأثیر 

ها ادامه یافته و حتی در پذیرد و این تأثیر برای سالمی

روابط موضوعی  .ایجاد تغییرات تازه نیز تأثیرگذار است

ینه اجتماعی است که نوجوان، رشد بخش مهمی از زم

کند. در های زندگی خود را با آن تجربه میفردی و انتقال

دهد. این فرآیند واقع رشد هویت در سایه دلبستگی رخ می

سازی آگاهانه اعتقادات فرد رونده شامل یکپارچهپیش
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های درباره خود، دیدگاه دیگران و تعهد  نسبت به ارزش

عالوه بر این یکی  .(51ی است )های زندگشخصی و هدف

های مهم و غفلت شده در کار با نوجوان، مفهوم از مقوله

شناختی پویشی و خودشناسی است؛ فرآیندی روان

( این 56) کندمند عمل میانسجامی که بصورت زمان

تواند مقوله اثری تسرعی بر دیگر شرایط نوجوان دارد و می

  سبک هویت وی را تحت تاثیر قرار دهد

با توجه به اهمیت و بحرانی بودن دوره نوجوانی از لحاظ 

گیری هویت، مطالعه این فاز از زندگی از ضرورت شکل

های متنوعی در راستای ای برخوردار است. پژوهشویژه

شناسایی هویت در دنیا صورت گرفته و عوامل گوناگونی را 

ها اند که از میان آنگیری آن دخیل دانستهدر شکل

اسی و روابط موضوعی از اهمیت باالیی برخوردار خودشن

رو در پژوهش حاضر به مطالعه این دو عامل است. از این

عنوان عوامل تأثیرگذار در کسب هویت موفق در نمونه به

شود تا میزان کارآمدی این عوامل ایرانی پرداخته می

مشخص گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرآیند 

گیری -تعهد و روابط موضوعی بر شکلخودشناسی، میزان 

های بود و تالش گردید تا به پرسش هویت نوجوان ایرانی

 زیر پاسخ داده شود: 

آیا بین گروه های مختلف سبک هویت )اطالعاتی،  -5

هنجاری و سردرگم( از نظر روابط موضوعی تفاوت معنادار 

 وجود دارد؟

آیا بین گروه های مختلف سبک هویت )اطالعاتی،  -7

ی و سردرگم( از نظر خودشناسی انسجامی و میزان هنجار

 تعهد تفاوت معنادار وجود دارد؟

 

 مواد و روش 

ای است که در مقایسه-های علیپژوهش حاضر از نوع طرح

های مورد نظر )متغیرهایی که قبال اثر خود را آن ویژگی

اند. اند( در بیش از یک گروه با هم مقایسه شدهگذاشته

تا  77است از کلیه دانشجویان هش عبارتجامعة آماری پژو

های شهر تهران که هویت آنان به یکی از ساله دانشگاه 71

اجتنابی و تعهد( -های هویت )هویت ایمن، سردرگمگروه

 تعلق داشت. 

برای انتخاب نمونه پس از کسب مجوز الزم جهت ورود به 

کلیه مراکز دانشگاهی شهر تهران از طریق بخش اداری 

 71تا  77، فراخوانی برای دعوت از دانشجویان دانشگاه

ساله در این مراکز نصب شد. دانشجویانی که تمایل خود را 

جهت شرکت در پژوهش اعالم کردند، پرسشنامه سبک 

( را تکمیل کردند که در صورتی ISI-6هویت برزونسکی )

های هویت )هویت ایمن، که هویت آنان به یکی از گروه

عهد( تعلق داشت؛ براساس متغیرهای اجتنابی و ت-سردرگم

سن، جنس همتاسازی شده، در سه گروه جایگزین شدند و 

سایر ابزارهای پژوهش توسط آنان تکمیل گردید. بدین 

دانشجو در مرحله اول با روش نمونه 511ترتیب حدود 

برداری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند که از بین 

گروه مستقل جایگزین نفر انتخاب و در سه  96این افراد 

، برخورداری از 71تا 77های ورود سن بین شدند مالک

توانایی خواندن و نوشتن به زبان فارسی و تعلق داشتن به 

اجتنابی و تعهد  -های هویت ایمن، سردرگمیکی ازگروه

بود.  الزم به ذکر است حجم نمونه برای هر گروه با 

 العات پیوستهمحاسبه حجم نمونه در مط استفاده از فرمول

 
 .تعیین شد

آوری اطالعات از سه مقیاس در این پژوهش برای جمع

پردازیم. ها میاستفاده گردید که در این قسمت به ذکر آن

 41(: پرسشنامه ISI-6پرسشنامه سبک هویت برزونسکی )

های هویت برزونسکی که به سنجش سبک سوالی سبک

وایی همگرای (. ر52پردازد )هویت و میزان تعهد فرد می

های پرسشنامه توسط روابط نیرومند نظری بین سبک

گیری های هویت مارسیا، جهتهای پایگاههویت با مقیاس

های گیریشناختی و جهت-هویت، فرایندهای اجتماعی

(. 53و  52و 55و 2و  2شخصیتی تأیید شده است) 

برزونسکی و کاک ضریب آلفای کرونباخ سبک اطالعاتی را 

اجتنابی را  -سبک سردرگم، 61/1هنجاری را  ، سبک25/1
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(. همچنین ضریب 9) گزارش کردند 22/1و تعهد را 21/1

پایایی را به روش آزمون مجدد و به فاصله زمان دو ماه بین 

گزارش شده است. هنجاریابی ایرانی، ضریب  21/1تا  25/1

، 62/1، سبک اطالعاتی 24/1آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 

و مقیاس تعهد  14/1سبک سردرگم  19/1 سبک هنجاری

(. در پژوهش حاضر نیز ضریب 71را به دست آمد ) 12/1

، 19/1، سبک هنجاری 12/1آلفای کرونباخ سبک اطالعاتی

به  12/1و مقیاس تعهد  13/1اجتنابی -سبک سردرگم

 دست آمد.

سئوال است که  41بل: دارای  موضوعی روابط پرسشنامه

شود و چهار عامل گذاری میمرهبه صورت بلی و خیر ن

 Insecure(، دلبستگی ناایمن )Alienationبیگانگی )

Attachmentخودمیان ،)( بینیEgocentricity و )

-( را میSocial Incompetenceکفایتی اجتماعی )بی

ای و سیزده سنجد. ضریب پایایی بازآزمایی چهارهفته

ترتیب در های روابط موضوعی را به مقیاسای خردههفته

گزارش کردند. روایی  61/1-25/1و  12/1 -31/1دامنه 

آزمون نیز به وسیله همبستگی باالی این مقیاس با 

سوتا و پرسشنامه چند محوری پرسشنامه چند وجهی مینه

که نسخه (. ضمن این77و  75میلون تایید شده است )

فارسی پرسشنامه روابط موضوعی بل نیز از روایی و پایایی 

، 59، 57، 55، 2، 1(. سواالت، 79بی برخوردار است )مطلو

54 ،71 ،75 ،76 ،72 ،72 ،73 ،91 ،97 ،94 ،96 ،92 ،

، 59مربوط به مقیاس بیگانگی و سواالت  44، 49، 45، 93

کفایتی و خرده برای مقیاس بی 44، 93، 92، 99، 97

، 3 2، 2، 4، 9مقیاس دلبستگی نا ایمن شامل سواالت 

و نهایتاً  41، 92، 94، 99، 76، 79، 71، 59، 57، 55، 51

، 71، 53، 52خرده مقیاس خود میان بینی شامل سواالت 

باشد. نمره باال می 41، 47، 45، 96، 95، 73، 72، 74، 77

دهد که فرد در آن ها، نشان میدر هریک از خرده مقیاس

هایی است در خرده مقیاس روابط موضوعی دچار نقصان

به دست  22/1ریب آلفای کرونباخپژوهش حاضر نیز ض

 آمد.

مقیاس خودشناسی انسجامی: این مقیاس توسط قربانی و 

ای و تاملی (، با ادغام دو وجه تجربه56همکاران )

خودآگاهی به منظور سنجش خودشناسی مبتنی بر ادغام 

تجربه های گذشته با آگاهی تجربی کنونی و پیوستن آن 

 57ین ابزار دارای به آینده مطلوب ساخته شده است. ا

عمدتاً »درجه ای پاسخ های آن از  1ماده است و دامنه 

شود تا نمره بندی میدرجه« عمدتاً نادرست»تا « درست

کلی خودشناسی انسجامی به دست آید. پایایی ضریب 

و پایایی  27/1آلفای کرونباخ برای کل این مقیاس 

به  27/1هفته  2بازآزمایی این مقیاس با فاصله زمانی 

دست آمد ضمن اینکه همسانی درونی، روایی مالک و 

همگرایی این مقیاس در ایران و آمریکا مطلوب گزارش 

 (.56شده است )

به منظور رعایت مسائل اخالقی و فراهم آوردن فضای امن 

چه آزمودنی مایل به تکمیل چنان هابرای آزمودنی

توانست آزادانه از شرکت در پژوهش پرسشنامه نبود می

ها مواردی مانند امتناع ورزد. عالوه بر این به آزمودنی

های شما به صورت گروهی برای استفاده در یک پاسخ»

تحقیق مورد استفاده قرار خواهند گرفت، نیازی به ذکر نام 

نیست و  هیچ پاسخ درستی وجود ندارد. نظر شما هر چه 

 توضیح داده شد.« باشد برای ما محترم است.

ها استفاده شد. برای برای تحلیل داده SPSSافزار نرم

راهه، های پژوهشی از تحلیل واریانس یکبررسی فرضیه

 مانوا و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید.

 

 هایافته

پساار دانشااجوی مقطااع کارشناساای بااا   52دختاار و  52

کردناد.  ماه در مطالعاه شارکت   5/71 ± 7/5میانگین سنی 

ساال   54نشاجویان  نیاز   های تحصیلی این داسالمیانگین

 بود.

پرسش اول پژوهش درصدد پاسخگویی به این موضوع بود 

که بین گروه های مختلف سبک هویت )اطالعاتی، 

هنجاری و سردرگم( از نظر روابط موضوعی تفاوت معنادار 

وجود دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با توجه به 
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که  Box's Mمتغیر وابسته، در ابتدا از آزمون  4داشتن 

( و P ،1/1 =F ،61/75  =Box's M= 6/1دار نبود )معنی

استفاده گردید. سپس  MANOVAسپس از تحلیل 

 عضویت گروهی به عنوان متغیر مستقل و خرده

نامه رابطه موضوعی به عنوان متغیر های پرسشمقیاس

 MANOVAوابسته به تحلیل وارد شد. نتایج تحلیل 

=  51/54ویژه پیالیی بود ) داری ارزشدهنده معنینشان 

p2 ،96/9 ( =99  7و)Fداری بین (. بنابراین، تفاوت معنی

سه گروه در ترکیب خطی متغیرهای وابسته وجود داشت 

(1115/1  =P.) 

تاک  به منظاور تعیاین اخاتالف باین ساه گاروه در تاک       

طرفاه  متغیرهای وابساته، از آزماون تحلیال واریاانس یاک     

داری متغیرهاای  دهنده معنیان استفاده شد و نتایج آن نش

کفاایتی اجتمااعی، و بیگاانگی باود     دلبستگی نااایمن، بای  

 (5)جدول

 

 

 تفکیک سبک هویت های پرسشنامه روابط موضوعی به نمرات ابعاد و خرده مقیاس p- valueمیانگین و انحراف استاندارد و : 5جدول 

 میانگین تعداد گروه متغیر
انحراف 

 معیار
F P 

ون تعقیبی نتایج آزم

 شفه

 دلبستگی ناایمن

66/2 57 اطالعاتی  92/7  

34/51  1115/1  

 اطالعاتی و سردرگم

1115/ P< 

 هنجاری و سردرگم

117/ P< 

اجتنابی-سردرگم  57 1/57  9/95  

71/2 57 هنجاری  4/7  

کفایتی بی

 اجتماعی

5/2 57 اطالعاتی  3/5  

15/77  1115/1  

 اطالعاتی و سردرگم

1115/ P< 

 ری و سردرگمهنجا

1115/ P< 

اجتنابی-سردرگم  57 12/57  7/5  

12/3 57 هنجاری  2/5  

 بیگانگی

5/5 51 57 اطالعاتی  

52/94  1115/1  

 اطالعاتی و سردرگم

1115/ P< 

 اطالعاتی و هنجاری

112/ P< 

اجتنابی-سردرگم  57 56/57  25/1  

7/55 57 هنجاری  36/1  

 خودمیان بینی

35/52 57 اطالعاتی  9/7  

16/1  39/1 اجتنابی-سردرگم    57 29/52  4/5  

12/53 57 هنجاری  5/5  

پرسش دوم پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخت 

های مختلف سبک هویت )اطالعاتی، آیا بین گروه که

هنجاری و سردرگم( از نظر خودشناسی انسجامی و تعهد 

گویی به این پرسش ختفاوت معنادار وجود دارد؟ برای پاس

-های زیربنایی از تحلیل واریانس یکپس از احراز مفروضه

راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج آن در 

 گزارش شده است 7جدول 
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 راهه آنهویت و نتایج تحلیل واریانس یکمیانگین و انحراف استاندارد خودشناسی انسجامی و تعهد به تفکیک سبک: 7جدول 

 نتایج آزمون تعقیبی شفه F P انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 خودشناسی انسجامی

9/1 41 57 اطالعاتی  

92/2  117/1  

سردرگم و  با اطالعاتی 

 هنجاری

15/1 P< 

27/92 57 سردر گم  3/4  

19/93 57 هنجاری  15/4  

 تعهد

24/71 57 اطالعاتی  9/1  

22/4  15/1  

ماطالعاتی و سردرگ  

1115/1 P< 

 

14/71 57 سر در گم  6/9  

56/77 57 هنجاری  9/4  

 

 بحث

پژوهش حاضر با توجه به ضرورت مطالعه دوره نوجوانی و 

گیری هویت، با شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر شکل

هدف بررسی تاثیر فرآیند خودشناسی، میزان تعهد و روابط 

 انی انجام گرفت. گیری هویت نوجوان ایرموضوعی بر شکل

های مختلف سبک هویت نتایج نشان داد که بین گروه

)اطالعاتی، هنجاری و سردرگم( از نظر میزان تعهد تفاوت 

معنادار وجود داشت. دانشجویانی که سبک هویت 

اطالعاتی داشتند، متعدتر از  دانشجویان یا سبک هویت 

ا سردرگم و هنجاری بودند. ضمن اینکه تعهد دانشجویان ب

سبک هویت هنجاری نیز بیش از دانشجویان با سبک 

ها عالوه بر اشاره خویت سردرگم بود. در تبیین این یافته

های پژوهشی به همسویی نتایج پژوهش حاضر با یافته

توان گفت افراد با سبک هویت ( می74و  6و 59پیشین )

هایی همچون خوداندیشی، پردازش اطالعاتی دارای ویژگی

العات و گشاده بودن نسبت به دریافت اطالعات فعاالنه اط

ها در هنگام مواجهه با مسائل و (، آن1جدید هستند )

تصمیمات فردی به کنکاش، تشریح دقیق مسئله و ارزیابی 

( و هنگام برخورد با 2پردازند )اطالعات مربوط به خود می

-محور استفاده میای مسئلهمسائل از راهبردهای مقابله

ع این عوامل باعث افزایش ادراک  اطالعات کنند. مجمو

جدید در حوزه هویت و پردازش و تحلیل منطقی این 

شود نوجوان بهترین تصمیم را در اطالعات شده و سبب می

مواجهه با این مسائل اتخاذ کنند. در نهایت مواجهه با 

های مربوط به هویت مسائل با رویکردی منطقی در حوزه

غل و ....( توسط صاحبان سبک ها، اعتقادات، ش)ارزش

 هویت اطالعاتی به ایجاد تعهدی ژرف منجر خواهد شد. 

افراد با سبک پردازش هویت هنجاری نیز بدان علت دارای 

تعهدات نیرومندی هستند که خود را با توقعات و 

دهند. در واقع وفق می« دیگران مهم»های  دستورالعمل

تهدیدات بالقوه برای سازی، ها بر درونیجانبه آناتکا یک

دهد. این افراد برای اینکه هویت و را کاهش می« خود»

تعهدات مربوط به مباحث هویتیشان در معرض تهدید و 

تغییر قرار نگیرد نسبت به دریافت اطالعات جدید مربوط 

(. اما نوجوانان 1دهند )به هویت خود گشودگی نشان نمی

گیری با اجتنابی از در –صاحب سبک هویتی سردرگم 

را به روند یا اینکه آنمباحث مربوط به هویت طفره می

ها برای کنند. در واقع آنتعویق انداخته و از آن اجتناب می

ها (. آن2اند )انگیزهمقابله با مسائل و تعارضات شخصی بی

ریزی شغلی و ای ندارند، برنامهبرای زندگی خود برنامه

پایینی دارند تحصیلی محدودی داشته و خودمختاری 

شود عدم درگیری با ها منتج می(. آنچه از این ویژگی57)

مباحث مربوط به هویت است که به موجب آن تعهدی نیز 

تر ویژگی بارز سبک پردازش گیرد. به بیان روشنشکل نمی

اجتنابی که دستیابی به تعهد را بوسیله -هویت سردرگم

د، سطوح کنافراد دارای این سبک با اختالل مواجه می

پایین پردازش فعال اطالعات و نیز حل مسأله است. در 

اجتنابی در مورد مباحث  -واقع افراد با سبک سردرگم
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رسند که نسبت به مربوط به هویت به نتیجه خاصی نمی

 آن متعهد شوند. 

دیگر یافته پژوهش حاضر گویای برتری معنادار 

تی خودشناسی انسجامی دانشجویان با سبک هویت اطالعا

در مقایسه با دانشجویان دارای سبک هویت سردرگم و 

توان به تاثیر هنجاری بود. در تبیین این یافته می

( و گفتگوهای 71چگونگی رابطه فرد با خویشتن خویش )

گیری هویت اشاره کرد. درونی شخص با خود بر شکل

طور که افراد با سبک هویت اطالعاتی چون بهضمن این

ارزیابی اطالعات مربوط به خویشتن فعال به جستجو و 

کنند تا اندیشه ورز، آگاه و گشوده پردازند، و تالش میمی

نسبت به تجارب جدید باشند. بنابراین در گفتگوی خود 

عبارت دیگر به صورت نسبی کنند و بهمنجسم عمل می

(؛ این در حالیست 3و 2اند )به یک خودانسجامی رسیده

-جاری توقعات و دستورالعملکه افراد با سبک هویت هن

گذارند و نسبت به را به اجرا می« دیگران مهم »های 

های شخصی اطالعاتی که ممکن است اطالعات و ارزش

و 55کنند )آنها را به چالش بکشد کامالً بسته عمل می

اجتنابی را مورد -( افرادی که سبک سردرگم59و 57

کن  کنند تا حد ممدهند تالش میاستفاده قرار می

مواجهه با مسائل هویتی و تعارضات را به تعویق بیاندارند 

 (.52و  54و  2و از آنها اجتناب کنند )

های معنادار گروهگر تفاوتیافته دیگر پژوهش حاضر بیان

مختلف سبک هویت )اطالعاتی، هنجاری و سردرگم( از 

کفایتی اجتماعی بود. نظر دلبستگی ناایمن، بیگانگی، و بی

اجتنابی  -دانشجویانی که سبک هویت سردرگمدلبستگی 

تر از دلبستگی دانشجویان یا سبک هویت  داشتند ناایمن

از نظر اجتماعی ها هنجاری بود. همچنین آناطالعاتی و 

تر از دانشجویان یا سبک هویت اطالعاتی کفایتخود را بی

دانستند و احساس بیگانگی بیشتری نسبت هنجاری میو 

هایی است ها همسو با یافتهند. این یافتهبه سایرین داشت

که چگونگی رابطه فرد با دیگران مهم و دلبستگی را در 

در واقع مفهوم (. 76دانند )گیری هویت موثر میشکل

بدون در نظر گرفتن بافت خانوادگی در یک خالء  نوجوان

های درونی عمیق معنایی قرار خواهد گرفت. چرا که سازه

ع ارتباط با والدین و  تعامالت اجتماعی نوجوان در اثر  نو

(. عالوه بر این تنها در سایه بستری 72یابد )تکامل می

امن و احساس دلبستگی است که نوجوان یارای مواجه 

(. عالوه 72شدن با تعارضات درونی و یکپارچگی را دارد )

توان گفت برای دستیابی ها میبر این در تبیین این یافته

نوجوان باید تصویر بزرگ دیگری را به هویت موفق، 

(. 6انتخاب، آن را درونی و سپس مورد ارزیابی قرار دهد )

در چنین حالتی نوجوان قادر است احساس یگانگی و 

دهد، اما چون افراد کفایت اجتماعی را در خود پرورش می

اجتنابی چون با یک هویت  -با سبک هویتی سردرگم

ها واقع همانندسازی آناند در مشخص همانندسازی نکرده

آل لحظه، ایدهبیشتر تقلید و با هر تصویری است که در آن

ها بیش از دو رسد بنابراین احساس بیگانگی آنبه نظر می

 سبک هویتی دیگر است.

های پژوهش حاضر از طریق باید توجه داشت که داده

آوری شده بنابراین با ها جمعدهی آزمودنیخودگزارش

دهندگان به ارائه مثل تآثیر گرایش پاسخ هاییمحدودیت

های جامعه پسند روبرو است؛ عالوه بر این استفاده از پاسخ

گیری و محدود شدن اجرای پژوهش به روش نمونه

گیری در دسترس و نیز عدم کنترل متغیرهایی نمونه

ها تعمیم اقتصادی آزمودنی -همچون وضعیت اجتماعی

-سازد. با اینت مواجه میهای پژوهش را با محدودییافته

های پویای هویت )خودشناسی و روابط حال تعیین مولفه

موضوعی( از جنبه نوآورانه و ارزشمند پژوهش حاضر است. 

نتایج پژوهش حاضر عالوه بر افزایش دانش نظری بنابراین 

گیری هویت در مورد نوجوانی و عوامل تاثیرگذار بر شکل

گیری هویت و درمانی شکلتواند در تهیه بسته آموزشی می

-موفق نوجوان ایرانی مورد توجه متخصصان و دست

 ان امر آموزش و درمان قرار گیرد.اندرکار

 

  گیرینتیجه

های در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین گروه

مختلف سبک هویت )اطالعاتی، هنجاری و سردرگم( از 
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تی کفاینظر خودشناسی انسجامی، میزان تعهد، بی

دار وجود ناایمن تفاوت معنیاجتماعی، بیگانگی و دلبستگی

داشت. این نتایج به معنای تاثیر معنادار فرآیند 

های روابط موضوعی بر خودشناسی، میزان تعهد و مولفه

شکل گیری هویت نوجوانان بود. به دلیل اهمیت 

گیری هویت سالم برای سالمت روان نوجوانان، شکل

های کمی و کیفی آینده پژوهش شود درپیشنهاد می

بیشتری برای شناسایی سایر ابعاد هویت همچون  ارتباط با 

همساالن و خانواده( و  نیز چگونگی تاثیر آن بر عملکرد 

 نوجوان انجام گیرد. 
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