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 مقاله پژوهشی اصیل
 
 

 :تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روان شناختی

 نقش تعهد هویت
 

  
 

 

 

 ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی نقـش سـبک هـای هـویت و تعهـد هـویت بر بهزیستی                       :هـدف 
نمونه ای متشکل از    یـک بررسی مقطعی، در      در   :روش. روان شـناختی دانـشجویان انجـام شـد        

، پرسـشنامه سـبک های هویت و مقیاس های بهزیستی           ) دختـر  218 پـسر و     158( آزمودنـی    376
با استفاده از تحلیل مسیر، اثرات مستقیم و غیر مستقیم سبک های هویت . روان شناختی اجرا شد

. بـر تعهـد هـویت و مقـیاس هـای شـشگانه بهزیـستی روان شـناختی مـورد بررسـی قرار گرفت            
د، استقالل، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با         سبک هویت اطالعاتی بر تعه     :یافـته هـا   

دیگران و هدف در زندگی اثر مثبت و معنادار؛ سبک هویت هنجاری بر تعهد اثر مثبت و معنادار                  
اجتنابی بر تعهد، استقالل، رشد     / و بـر اسـتقالل اثـر منفـی و معـنادار، و سـبک هویت سردرگم                

اثر غیرمستقیم سبک هویت    ). >٠۵/٠p(ان داد   فـردی و هـدف در زندگی اثر منفی و معنادار نش           
اطالعاتـی از طـریق تعهـد بـر مقـیاس هـای اسـتقالل، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با          
دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود مثبت و معنادار؛ اثر غیر مستقیم سبک هویت هنجاری از 

 روابط مثبت با دیگران، هدف در       طریق تعهد بر مقیاس های استقالل، تسلط محیطی، رشد فردی،         
اجتنابی از طریق / زندگی و پذیرش خود مثبت و معنادار و اثر غیر مستقیم سبک هویت سردرگم

تعهد بر مقیاس های استقالل، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی 
در مجموع، یافته ها     :نتیجه گیری ). >٠۵/٠p(و پذیـرش خـود منفـی و معـنادار بـه دسـت آمد                

نـشان می دهد که اجتناب از مواجهه با مسائل مربوط به هویت با بهزیستی روان شناختی رابطه                  
همچنـین، نـتایج نـشان می هد که نه تنها وجود تعهد بلکه شیوه مواجهه با تکالیف و                   . منفـی دارد  

 .    یار مهم استموضوعات مربوط به هویت نیز در پیش بینی بهزیستی روان شناختی افراد بس
 

  تفاوت های فردی، سبک های هویت، بهزیستی روان شناختی، تعهد هویت: کلیدواژه ها

 
 

 1امید شکری
ــشگاه   ــشناسی و علــوم تربیتــی، دان دانــشکده روان

 تربیت معلم 

 تاجیک اسماعیلی... دکتر عزیزا
 دانشگاه تربیت معلم

 زهره دانشورپور
 دانشگاه تربیت معلم

 زیبا غنایی
 گاه تربیت معلمدانش

 رضا دستجردی
 دانشگاه تربیت معلم

 
 
 
 
 
 

 1مقدمه

نوجوانان در مواجهه با تکلیف شکل گیری هویت، ذهن خود          
را بر روی موضوعات مهمی از قبیل انتخاب حرفه، اعتقادات                   

البته .  مذهبی و ایده آل های سیاسی در زندگی متمرکز می کنند             
برای .  سائلی متفاوت است  مواجهه نوجوانان با چنین موضوعات و م      

_____________________________________________ 
وانشناسی و علوم تربیتی، تهـران،  خـیابان خاقانی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ر         :   نـشانی تمـاس    - 1

 گروه روانشناسی
Email: oshokri@yahoo.com  

مثال آنان ممکن است به جمع آوری اطالعات پرداخته و بر                 
اساس آنها تصمیم گیری نمایند، یا ممکن است دستورالعمل های        

هدف کلی مطالعه    .  پیشنهادشده به وسیله افراد مهم را بپذیرند        
حاضر شناخت و اندازه گیری ارتباط و تأثیراتی است که                   

 2د هویت بر بهزیستی روان شناختی        سبک های هویت و تعه      
 . دانشجویان دارند

_____________________________________________ 
2 - psychological well-being 
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٣٤

 اجتماعی اریکسون شکل گیری هویت با        -در نظریه روانی     
اریکسون رشد را به     .  حل موفقیت آمیز بحران هویت همراه است       

مثابه مجموعه ای از تعارض ها در سطوح سنی مختلف تلقی می کند           
اریکسون، (ست  که نتیجه تعامل بین محیط اجتماعی و رشد فردی ا          

شکست یا موفقیت در    ).  2005،  2 و بوسما  1، به نقل از ولوراس   1963
حل هر یک از تعارض ها، موفقیت در پاسخدهی به تعارض های               

این موضوع به اصل اپی ژنتیک معروف       (آتی را پیش بینی می کند      
حل موفقیت آمیز تعارض ها با پدیدآیی و بازپدیدآیی              ).  است

 رو به رشد، افزایش قضاوت مناسب و          احساس یکپارچگی درونی  
 ). همان جا(ظرفیت خوب عمل کردن رابطه نشان می دهد 

، به نقل از    1968(مطابق نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون           
درباره شخصیت، هویت به مثابه یک               )  2003،   3برزونسکی

چارچوب مرجع عمل می کند که فرد به منظور تفسیر تجارب                  
نا، هدف و جهت گیری زندگی خود از       شخصی و گفتگو درباره مع    

در خالل سه دهه گذشته، اکثر محققان              .  آن استفاده می کند    
مفهوم سازی های خود درباره شکل گیری هویت را در قالب مدل             

الگوی .  ارائه کرده اند )  ، به نقل از همان جا    1966(وضعیتی مارسیا    
ی برزونسکی بر آن دسته از فرآیندهای اجتماعی ـ شناختی مبتن               

است که در طی آن افراد بر اساس شیوه ترجیحی پردازش                      
اطالعات مربوط به خود، گفتگو درباره موضوعات مربوط به                 
هویت و تصمیمات فردی، در وضعیت های متفاوت قرار می گیرند           

سه جهت گیری یا سبک پردازش هویت           ).  1990برزونسکی،   (
 . سردرگم، اطالعاتی و هنجاری است/ شامل اجتنابی

اد دارای وضعیت هویت سردرگم از سبک پردازش هویت    افر
؛ 1994،  4برزونسکی و  نیمیر    (اجتنابی استفاده می کنند     /  سردرگم
آنها همواره تالش می کنند که از مواجهه با            ).  1993،  5استریتمتر

به نظر می رسد  .  مسائل فردی، تعارضات و تصمیمات اجتناب کنند        
بردهای مقابله ای   اجتنابی با راه     /  که سبک هویت سردرگم        

هیجان مدار، انتظارات کنترل بیرونی، راهبردهای تصمیم گیری غیر         
انطباقی، تغییرپذیری مقطعی، روان رنجورخویی و واکنش های             
افسرده گون رابطه مثبت و با آگاهی از خود، مقاومت  شناختی،                
وظیفه شناسی و شاخص های بهزیستی رابطه منفی نشان می دهد              

_____________________________________________     
 

؛ برزونسکی و     1994برزونسکی و نیمیر،         ؛1990برزونسکی،   (
 و  9، برزونسکی، تامی   8؛ نورمی 1995،  7؛ دولینگر 1996،  6فراری
 0)1997، 10کینی

به نظر می رسد که افراد با هویت موفق یا دیررس آنچه را                 
سبک اطالعاتی نامیده می شود مورد استفاده قرار می دهند                    

 این افراد در برخورد     ).1993؛ استریتمتر،   1994برزونسکی و نیمیر،    (
با موضوعات مربوط به هویت، سنجیده عمل کرده و تالش ذهنی              

 هدفمند به جستجو و ارزیابی مبادرت           ؛زیادی نیز نشان می دهند     
ورزیده و نسبت به اطالعات مربوط به خود اعتماد و اطمینان الزم               

 نسبت به دیدگاه های خود موضعی شکاکانه اتخاذ        ؛را نشان می دهند  
 و مشتاقانه قضاوت خود را به تأخیر انداخته و در مواجهه با                 کرده

بازخورد ناهمساز، ابعاد خودساخته وجود خود را مورد ارزیابی               
استفاده از سبک هویت     ).  1990برزونسکی،  (مجدد قرار می دهند     

اطالعاتی با نیاز به شناخت، پیچیدگی شناختی، تعمق درباره خود،            
 ذهنی، سازگاری، وظیفه شناسی و توافق       مقابله مسأله مدار، بهزیستی  
؛ برزونسکی  2000،  11برزونسکی و کاک  (رابطه مثبت نشان می دهد     

 ). 1997؛ نورمی و همکاران، 1995؛ دولینگر، 1992، 12و سالیوان

افراد با هویت زودرس به کمک آنچه سبک پردازش                   
برزونسکی و نیمیر،    (هنجاری نامیده می شود، مشخص می شوند          

این افراد با درونی کردن ارزش ها و           ).  1993ریتمتر،   ؛ است  1994
و به دلیل عدم استفاده از خودارزیابی های         »  دیگرانِ مهم «باورهای  

سنجیده، با موضوعات مربوط به هویت به صورت خودکار مواجه            
مطالعات نشان می دهند که افراد        ).  1990برزونسکی،  (می شوند  

احساس جهت گیری   هنجاری، وظیفه شناس و سازگار هستند،            
. آشکاری از خود نشان می دهند و احساس مثبتی از بهزیستی دارند           

اما این افراد در مواجهه با ابهام تحمل کمی از خود نشان داده، نیاز                
باالیی نسبت به ساختار دارند و در برابر اطالعاتی که نظام ارزش ها             

ند و باورهای فردی آنها را به چالش می کشد، بسته عمل می کن                
؛ 1992؛ برزونسکی و سالیوان،           2000برزونسکی و کاک،        (

 ).1997؛ نورمی و همکاران، 1995دولینگر، 

_____________________________________________ 
1- Vleioras   2- Bosma 
3- Berzonsky  4- Neimeyer 
5- Streitmatter  6- Ferrari 
7- Dollinger  8- Nurmi 
9- Tammi   10- Kinney 
11- Kuk   12- Sullivan            
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1- Meeus   2- Iedema 
3- Helsen   4- Vollebergh 
5- self-certainty 

، به نقل از برزونسکی،    1966( اگرچه بعد تعهد در مدل مارسیا       
توجه فردی کمی را به خود جلب کرده است، پژوهش های          )  2003

، 1؛ میوس 2003به نقل از برزونسکی،     (اجتماعی ـ شناختی زیادی       
نشان می دهد که تعهدات فردی      )  1999،  4 و ولبرگ  3سنهل،  2ایدما

 در ارتقای کارکرد فردی و بهزیستی              5ثابت یا قاطعیت خود      
در این قسمت به برخی از        .  روان شناختی نقش مهمی ایفا می کند      

تفاوت های موجود در قدرت و وضوح معیارهای مربوط به خود،             
د در مقایسه با یکدیگر نشان         اهداف، قراردادها و باورها که افرا        

، به نقل از   1987(همان طور که بریکمن     .  می دهند، اشاره می گردد  
تعهد، رفتار فرد را در     «  خاطرنشان ساخته است،    )  2003برزونسکی،  

موقعیت هایی که وسوسه می شود به شکل دیگری رفتار کند، ثبات           
 . »می بخشد

ی به همراه   تعهدات برای افراد احساس هدفمندی و جهت گیر      
داشته و به مثابه یک چارچوب مرجع عمل می کنند که در محدوده            

بریکمن، (آنها رفتار و بازخورد کنترل، ارزیابی و تنظیم می گردد             
مطالعات نشان داده اند که      ).  2003، به نقل از برزونسکی،        1987

قدرت تعهد با تصمیم گیری سنجیده و حساب شده و مقابله                    
ثبت و با اهمال کاری، دلیل تراشی، جهت گیری        مسأله مدار رابطه م   

مبتنی بر دیگری، تمایل به تجربه وحشت قبل از تصمیم و کم رویی             
 برزونسکی و    ؛a1992،  1990برزونسکی،  (کلی رابطه منفی دارد       

همچنین مطالعات نشان داده اند که تعهد هویت با          ).  1996فراری،  
جهت گیری های افراد با    .  سبک های پردازش هویت رابطه دارد       

اجتنابی، /  پردازش اطالعاتی و هنجاری در مقایسه با افراد سردرگم         
برزونسکی، (تعهدات و قراردادهای فردی قوی تری نشان می دهند          

1990     .( 

افراد دارای هویت موفق و زودرس هر دو تعهد باالیی نشان              
می دهند، اما تعهد در افراد دارای هویت موفق بر پایه جستجوی                

کدام از خود    افراد دیررس و مغشوش هیچ    .  تخاب های هویتی است  ان
در افراد دیررس عدم تعهد به وسیله تداوم در         .  تعهد نشان نمی دهند  

فرآیند جستجوگری و در افراد مغشوش به وسیله عدم تالش در                
 . جهت اکتشاف انتخاب های هویتی تبیین می شود

 هویت موفق و     با توجه به نظریه اریکسون انتظار می رود که          
زودرس از حیث رشدی در مقایسه با هویت دیررس و مغشوش                
_____________________________________________      

این فقط  .  مطلوب تر باشد، چرا که دربردارنده احساس تعهد است         
در حالی که در ادبیات وضعیت هویت،          :  بخشی از واقعیت است    

هویت موفق در مقایسه با هویت مغشوش یک وضعیت بالیده است            
 دیررس در مقایسه با وضعیت      ، وضعیت )1999،  و همکاران   میوس(

لذا به نظر می رسد که     .  زودرس، از بالیدگی بیشتری برخوردار است     
در پارادایم وضعیت هویت این عالقه یا گرایش نتیجه حفظ                    

 . تعهدات نسبت به اکتشاف انتخاب های هویتی است

اریکسون به طور مؤکد پیامد شکل گیری هویت مطلوب را از             
ی مناسب، احساس یکپارچگی درونی و        نظر رشدی با قضاوت فرد      

آنچه که می تواند به عنوان ویژگی های افراد      (ظرفیت خوب عمل کردن   
به عبارت .  مربوط دانست )  سالم از نظر روان شناختی محسوب شود        

دیگر، نظریه سبک های هویت به جای تمرکز بر پیامد شکل گیری               
ف مزبور به   شکا.  سبک ها، بر فرآیند شکل گیری هویت تأکید می کند      

کمک مطالعاتی که در صدد بررسی رابطه بین سبک های هویت                 
 . متفاوت و شاخص های بهزیستی هستند، پرشده است

رویکرد اطالعاتی با مقابله موفقیت آمیز با استرس و اضطراب،         
مقابله مسئله مدار و گشودگی رابطه مثبت، و با جهت دهی توسط              

 تفکر آرزومندانه و          دیگران، اثرات ناتوان کننده اضطراب،         
جهت گیری سردرگم  .  فاصله گیری عاطفی رابطه منفی نشان می دهد     

با کیفیت روابط همساالن، پیشرفت تحصیلی و عزت نفس رابطه              
منفی و با اثرات ناتوان کننده اضطراب، فاصله گیری عاطفی،                  
جهت دهی توسط دیگران، راهبردهای تصمیم گیری غیرانطباقی،          

اد و الکل، روان رنجورخویی، واکنش های     مشکالت سوءمصرف مو  
افسرده گون و اختالالت خوردن و سلوک رابطه مثبت نشان می دهد 

 ). 2003، 2002، 1990؛ برزونسکی، 1997نورمی و همکاران، (

در حالی که رابطه بین جهت گیری اطالعاتی با بهزیستی مثبت          
طه بین  و رابطه بین جهت گیری سردرگم با بهزیستی منفی است، راب         

. جهت گیری هنجاری و بهزیستی مرز مشخص و روشنی ندارد               
بنابراین، سبک هویت هنجاری ممکن است مشابه با جهت گیری             

 اطالعاتی با رفتارهای کارآمد و یا مشابه با جهت گیری سردرگم با 

 اجتناب هیجانی و اثرات ناتوان کننده اضطراب رابطه مثبت نشان              
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در نهایت برخالف جهت گیری اطالعاتی،     ).  a1992برزونسکی،  (دهد  
جهت گیری هنجاری با مقابله مبتنی بر مسئله و پذیرش به عنوان                    

 ). 1990برزونسکی، (حوزه های هسته ای خود رابطه منفی دارد 

، در حالی که        )2005(در مطالعه برزونسکی و کاک             
دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر روابط بین فردی                

مانه تر و تحمل بیشتر عقاید دیگران را گزارش کردند، در                صمی
. مقابل پسران نسبت به دختران سبک زندگی سالم تری نشان دادند           

نتایج مطالعه آنان همچنین نشان داد که دانشجویان با سبک                    
اطالعاتی در مقایسه با دانشجویان با سبک های هویت هنجاری و              

لی، خودبسندگی،   سردرگم در مقیاس های خودمختاری تحصی         
مهارت های مدیریت مؤثر زندگی، احترام و تحمل افراد متفاوت از           
خود، ایجاد روابط صمیمانه، استقالل هیجانی و اعتماد به نفس                 

همچنین، در مقایسه با دانشجویان با      .  نمرات باالتری گزارش کردند   
سبک هویت سردرگم، دانشجویان با سبک های هویت اطالعاتی و          

مقیاس های اهداف تحصیلی، واقع بینی، نقشه های          هنجاری در     
طوالنی مدت درباره زندگی و اهداف و روابط پایدار با همساالن              

عالوه بر این، نتایج مطالعه فوق        .  خود نمرات باالتری نشان دادند     
نشان داد که دانشجویان اطالعاتی در مقایسه با دانشجویان سردرگم          

نتایج پژوهش  .   برخوردارند سالم تر بوده، از سبک زندگی بهتری       
نشان داد که اجتناب از مواجهه با             )  2005(ولوراس و بوسما       

موضوعات مربوط به هویت با بهزیستی روان شناختی رابطه منفی             
دارد، در حالی که وقتی فرد یا افراد با موضوعات هویت مواجه                 
می شوند، شیوه ترجیحی آنان در مواجهه با موضوعات هویت با               

نظر نمی رسد؛ به عبارت دیگر، بین افراد با سبک های             اهمیت به    
هویت اطالعاتی و هنجاری در مقیاس های بهزیستی روان شناختی           

 . تفاوت معناداری وجود ندارد

در مجموع، مطالعات قبلی بر روی سبک های هویت و                  
بهزیستی عمدتاً بر شاخص های رفتارهای انطباقی و غیرانطباقی و             

به نظر می رسد آنچه     .  تی مبتنی بوده است    شاخص های منفی بهزیس  
گفته شد فقط بخش هایی از مواردی باشند که اریکسون به عنوان              

بر این اساس، مطالعه       .  ویژگی های بهزیستی مطرح کرده است        
 و   1، به نقل از ریف      1989(الگوی بهزیستی روان شناختی ریف         

 . از اهمیت ویژه ای برخوردار است) 1995، 2کییز
_____________________________________________ 
 

سالمت مثبت چیزی فراتر از فقدان بیماری        «بر اینکه   با تأکید   
پیشنهاد کرد که    )  1989(، ریف    )1996،  3ریف و سینگر   (»  است

بهزیستی روان شناختی به آنچه فرد برای بهزیستی به آن نیاز دارد               
در مقابل، ایده بهزیستی ذهنی به احساس بهزیستی          (اشاره می کند   
ای افراد با شخصیت سالم از      این تعریف با ویژگی ه   ).  اشاره می کند 

ریف .  نظر اریکسون همایندی قابل مالحظه ای نشان می دهد              
به منظور تعریف معیارهای بهزیستی روان شناختی،             )  همان جا(

مطالعات مزلو درباره خودشکوفایی، مطالعات راجرز در مورد               
انسان با کنش کامل، تحقیقات یونگ درباره تفرد و همچنین                  

باره بالیدگی و الگوی اریکسون از رشد روانی          دیدگاه آلپورت در  
 اجتماعی، دیدگاه بوهلر درباره تمایالت اساسی زندگی، دیدگاه          -

نیوگارتن درباره تغییر شخصیت در بزرگسالی و مالک های مثبت           
سالمت روانی از دیدگاه جاهودا را مورد بررسی و مطالعه قرار داده            

 ). 1996؛ ریف و سینگر، 1989ریف، (است 

دریافت که محققان فوق درباره معیارهایی از         )  1989(ریف  
، توانایی ایجاد    )4پذیرش خود (قبیل دیدگاه مثبت نسبت به خود          

، )5تسلط محیطی (بافت هایی منطبق با وضعیت روان شناختی خود          
، )6روابط مثبت با دیگران     (روابط گرم و قابل اعتماد با دیگران             

، رشد   )7ر زندگی  هدف د  (هدفمندی و احساس جهت داشتن          
 و مستقل بودن    )  8رشد فردی  (پیوسته توانایی های بالقوه فردی         

مالک های فوق با کنش وری مثبت از      .  اتفاق نظر دارند  )  9استقالل (
قبیل رضایت از زندگی رابطه مثبت و با کنش وری هایی از قبیل                

 الوهـع). 1996ریف و سینگر، (افسردگی رابطه منفی نشان می دهد 
 

 
 

 الگوی اولیه -1شکل 

                                                                                              
1- Ryff   2- Keyes 
3- Singer   4- self-acceptance 
5- environmental mastery 6- positive relations with others 
7- purpose in life  8- personal growth 
9- autonomy 
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بر این معیارهای مورد نظر با سالمت زیستی نیز رابطه نشان می دهند             
 ). 2002ریف و سینگر، (

بـر ایـن اسـاس، بـه مـنظور پـیش بینی احتمال وجود رابطه بین                 
متغیـرها و مقـیاس هـای بهزیـستی روان شـناختی، نخـست با توجه به                 

پس از ارزیابی   یافـته هـا و پیـشینه پـژوهش، الگویی برگزیده شده و              
روابـط متغیـرها در قالب یک مدل علّی و سنجش معنی داری روابط     
هـر یـک از متغیـرها، بـه برآورد ضرایب و به دنبال آن برازش الگو                 

الگوی اولیه که سعی در برازش آن بوده است، در          . پرداخته می شود  
 .ت ارائه شده اس1نمودار 
 

 روش
ش شامل   در این مطالعه مقطعی، جامعه آماری پژوه                 

دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های شهر بیرجند بود که در             
از بین   .   مشغول به تحصیل بودند           1384-85سال تحصیلی      

با روش نمونه گیری   )   دختر 216 پسر و     158( نفر   376دانشجویان  
دانشجویان از رشته های     .  خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند      

سانی، علوم پایه، فنی و        مختلف تحصیلی در حوزه های علوم ان         
میانگین کلی  .  مهندسی و پزشکی در این پژوهش شرکت کردند          

، )18-45 ، دامنه       06/4انحراف معیار       (57/21سن دانشجویان     
 ، دامنه   98/4انحراف معیار     (13/22میانگین سنی دانشجویان پسر      

انحراف ( سال    16/21و میانگین سنی دانشجویان دختر         )  45-18
 . بود) 18-42= امنه  ، د17/3معیار 

 
 ابزارها

پرسشنامه سبک های    :(ISI-6G) 1پرسشنامه سبک های هویت   ) الـف 
بــرای انــدازه گیــری ) 1989(هــویت اولــین بــار توســط برزونــسکی 

فـرآیندهای شـناختی ـ اجتماعـی کـه نوجوانان در برخورد با مسائل      
براساس . مـربوط بـه هـویت از آن اسـتفاده مـی کنـند، طراحـی شـد                 

نوجوانان سه جهت گیری متفاوت یا      ) همان جا (برزونـسکی   دیـدگاه   
ــند   ــتخاب مــی کن ایــن . ســه ســبک پردازشــی هویتــی مخــتلف را ان

/ پرسـشنامه سـه سبک هویتی شامل اطالعاتی، هنجاری و سردرگم            
پاسخ .  سؤال است  40اجتنابـی را مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل           

، 1= مخالف کـامالً (هـر سـؤال بـر روی یـک طـیف پـنج درجـه ای                 

_____________________________________________ 
 

) 5= ؛ کـامالً موافق   4= ؛ موافـق  3= ؛ تاحـدودی موافـق    2=مخالـف 
در پـژوهش حاضـر ضـرایب آلفای کرونباخ     . مـشخص مـی شـود     

اجتنابی / بـرای سـبک های هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگم          
.  به دست آمد   72/0  و 65/0،  53/0،  71/0و تعهـد هویت به ترتیب       

بـا هدف بررسی    ) پزیـر چـا   (آبـادی، فـرزاد و شـهرآرای         فـیض 
ــشجویان      ــد در دان ــویت و تعه ــای ه ــا ســبک ه ــی ب ــه همدل رابط
رشـته هـای فنـی و علوم انسانی ضرایب آلفای قابل قبولی را برای               

ISI-6G                  در سـطوح سـه گانـه سـبک هـای هـویت و عامـل تعهد 
    .هویت گزارش کردند

  
در این پژوهش      :(PWB)  2مقیاس های بهزیستی روان شناختی  )  ب

بررسی بهزیستی روان شناختی دانشجویان از مقیاس های          به منظور  
در این مقیاس ها   .  استفاده شد )  1989(بهزیستی روان شناختی ریف     

از کامالً  (درجه ای   پاسخ به هر سؤال بر روی یک طیف شش               
 14هر مقیاس شامل      .  مشخص می شود )  مخالف تا کامالً موافق     

) همان جا(ریف  سؤال بوده که ابعاد بهزیستی روان شناختی مدل            
مشتمل بر پذیرش خود، تسلط محیطی، روابط مثبت با دیگران،               

. زندگی، رشد فردی و استقالل را ارزیابی می کند               در   هدف   
ویژگی های روان سنجی نسخه اصلی مقیاس های بهزیستی                   

در پژوهش   ).  همان جا(روان شناختی قابل قبول گزارش شدند            
ک از مقیاس های     حاضر، ضرایب آلفای کرونباخ برای هر ی             

بهزیستی روان شناختی پذیرش خود، تسلط محیطی، روابط مثبت با          
 ،78/0زندگی، رشد فردی و استقالل به ترتیب            در  دیگران، هدف    

 .  به دست آمد60/0 و 73/0، 75/0، 74/0 ،77/0
 

 روش اجرا 
بعد .  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد          

ا،  پرسشنامه  سبک های هویت و         از انتخاب تصادفی آزمودنی ه    
مقیاس های بهزیستی روان شناختی برای پاسخگویی در اختیار            

در دستورالعمل این پرسشنامه ها ضمن       .  دانشجویان قرار گرفت   
ارائه راهنمایی الزم در خصوص نحوه پاسخدهی، به این نکته              
اشاره گردید که دانشجویان از درج نام و نام خانوادگی                     

 .دخودداری نماین
_____________________________________________ 
1 - Identity Style Inventory 
2 - Psychological Well-Being Scales 
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روان شناختی  به تفکیک جنس  انحراف معیار نمره های دانشجویان در سبک های هویت، تعهد هویت و مقیاس های بهزیستیمیانگین و -1جدول

 یافته ها
برای )  میانگین و انحراف معیار        (شاخص های توصیفی      
 1مورد بررسی در جدول      )  =376n(دختران، پسران و کل نمونه        

 . مشاهده می شود

، همبستگی بین سبک های هویت، تعهد هویت و            2جدول  
 . مقیاس های ششگانه بهزیستی روان شناختی را نشان می دهد

بررسی نقش پیش بینی کننده از آنجا که در این پژوهش هدف        
سبک های هویت، تعهد هویت و تعیین میزان اثرات مستقیم و                  
غیرمستقیم این متغیرها بر هر یک از مقیاس های بهزیستی                      

 . روان شناختی است، لذا از الگوی تحلیل مسیر استفاده می شود

ــژوهش    ــستقل پ ــرون زا و درون زای م ــرهای ب ــر متغی ــر (اث متغی
ت و متغیــرهای بــرون زای ســبک هــای هــویت درون زای تعهــد هــوی

بر متغیر استقالل نشان داد     ) اجتنابی/ اطالعاتی، هنجاری و سردرگم     
ــند  10/0کــه الگــو  ــی ک ــین م ــتقالل را تبی ــیاس اس ــانس مق .  از واری

متغیـرهای بـرون زای سـبک هـویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگم             
  اثری   -34/0 و 35/0،  27/0بـه تـرتیب با ضرایب رگرسیونی برابر با          

ــر تعهــد هــویت   ــد) متغیــر درون زای مــستقل(معــنادار ب ــشان دادن  .ن
  

بر متغیر  )  تعهد هویت (همچنین اثر متغیر درون زای مستقل پژوهش           
 .  به دست آمد که معنادار است23/0) استقالل(درون زای وابسته 

از طریق  )  تعهد هویت (واریانس تبیین شده متغیر درون زای مستقل      
 الگوی تحلیل مسیر را پس از        2شکل  .   می باشد 67/0برون زا  متغیرهای  

 . محاسبه ضرایب مسیر و اثرات مستقیم بین متغیرها نشان می دهد

. پس از برآورد پارامترها برازش الگو اندازه گیری می شود            
تأکید می کنند که   )  1384، ترجمه سرایی،   1982(کرلینجر و پدهازر    

یک .    2 و فرامشخص  1الً مشخص کام:  مدل های مشخص دو دسته اند   
 است، یعنی تعداد پارامترهای     3مدل کامالً مشخص مدلی اشباع شده     

آزاد یا عناصر مجهول آن مساوی عناصر معلوم در ماتریس                     
این گونه مدل آزمون پذیر نیست و      .  واریانس ـ کوواریانس می باشد   
 .  آن را بیازماید4محقق نمی تواند نیکویی برازش

ن کارکردهای تحلیل مسیر، اندازه گیری          تری یکی از مهم    
نتایج نشان  .  اثرات غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر است              
 و  08/0،  08/0می دهد که اثر غیر مستقیم متغیرهای برونزا به ترتیب          

.  می باشد -20/0 و   -05/0،  19/0 و اثر کل آنها به ترتیب           -08/0
 .ار می باشنداثرات غیر مستقیم و کل متغیرهای برونزا معناد

 

_____________________________________________ 
1- just –identified  2- over-identified 
3- saturated  4- goodness of  fit     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روان شناختی

 امید شکری و همکاران 

 

 
 33-46، 6138، 2، شمارۀ 9 های علوم شناختی، سال  تازه

 

39

 ماتریس همبستگی بین سبک های هویت، تعهد هویت و مقیاس های ششگانه بهزیستی روان شناختی  -2جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      * 05/0p<  ،  ** 01/0p< 

 
ــسلط    ــر ت ــژوهش ب ــستقل پ ــرون زا و درون زای م ــرهای ب ــر متغی اث

سبک های   متغیر درون زای تعهد هویت و متغیرهای برون زای        (محیطـی   
ان داد که الگو    ـنش) اجتنابی/ ردرگم  ـهـویت اطالعاتـی، هـنجاری و س       

همان طور که .  از واریـانس مقـیاس تسلط محیطی را تبیین می کند      24/0
اشـاره شــد متغیــرهای بــرون زای ســبک هــویت اطالعاتــی، هــنجاری و  

  -34/0 و   35/0،  27/0سـردرگم بـه ترتیب با ضرایب رگرسیونی برابر با           
این . نشان دادند ) تعهد هویت (اثـری معـنادار بر متغیر درون زای مستقل          

می گردد، لذا از اشاره مجدد به        ضـرایب در الگـوهای دیگـر نیز تکرار        
اثر متغیر درون زای مستقل     . آن در الگـوهای بعـدی صـرف نظر می شود          

 40/0) تسلط محیطی (بر متغیر درون زای وابسته      ) تعهد هویت (پژوهش  

 از   الگوی تحلیل مسیر را پس     3شکل  . بـه دسـت آمـد کـه معنادار است         
 .محاسبه ضرایب مسیر و اثرات مستقیم بین متغیرها نشان می دهد

از . پـس از بـرآورد پارامتـرها، بـرازش الگـو انـدازه گیری شد              
ــار شـــاخص   ــرازش چهـ ــای بـ ــاره هـ ، GFI،  AGFIمجمـــوع آمـ

RMSEA   و Chi-Square      در . از اهمـیت بیشتری برخوردار است
 دست   بـه  =00/0RMSEA  و    =1GFI= ،  99/0AGFIایـن الگـو       

آماره خی دو   . آمـد کـه برازش کامل الگو با داده ها را نشان می دهد             
میـزان تفـاوت ماتـریس مـشاهده شـده و برآوردشده را اندازه گیری               

 .می کند که در این الگو معنادار نبود
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اثرات غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر نشان می دهد که           
 و  -14/0 و   14/0،  11/0 به ترتیب    اثر غیر مستقیم متغیرهای برون زا    

اثرات غیر  .   می باشد -14/0 و   -14/0،  26/0اثر کل آنها به ترتیب       
 .مستقیم و کل متغیرهای برون زا معنادار می باشند

اثر متغیرهای برون زا و درون زای مستقل پژوهش بر رشد           
 متغیر درون زای تعهد هویت و متغیرهای برون زای             (فردی   

) اجتنابی/  عاتی، هنجاری و سردرگم        سبک های هویت اطال   
 از واریانس مقیاس رشد فردی را تبیین         19/0نشان داد که الگو     

 .می کند

بر متغیر  )  تعهد هویت (اثر متغیر درون زای مستقل پژوهش        
.  به دست آمد که معنادار است     21/0)  رشد فردی (درون زای وابسته   

سیر و   الگوی تحلیل مسیر را پس از محاسبه ضرایب م              4شکل  
 .اثرات مستقیم بین متغیرها نشان می دهد

ــو    ــن الگ  =00/0RMSEA و =1GFI=،  99/AGFIدر ای
به دست آمد که برازش کامل الگو با داده ها را نشان می دهد که در                

 .این الگو معنادار نبود

 اثرات غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر نشان می دهد که            

 و  -07/0 و   07/0،  06/0ترتیب   زا به  اثـر غیر مستقیم متغیرهای برون     
در این  .  به دست آمد   -20/0 و   07/0،  34/0اثـر کـل آنها به ترتیب        

زا نیــز معــنادار  الگــو اثــرات غیــر مــستقیم و کــل متغیــرهای بــرون 
  .می باشند

اثر متغیرهای برون زا و درون زای مستقل پژوهش بر روابط         
  متغیرهایمتغیر درون زای تعهد هویت و           (مثبت با دیگران       

/ برون زای سبک های هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگم            
 از واریانس مقیاس روابط        14/0نشان داد که الگو        )  اجتنابی

اثر متغیر درون زای مستقل      .    تبیین می کند مثبت با دیگران را        
روابط مثبت با    (بر متغیر درون زای وابسته        )  تعهد هویت (پژوهش  
 الگوی تحلیل   5شکل  .   معنادار است   به دست آمد که   30/0)  دیگران

مسیر را پس از محاسبه ضرایب مسیر و اثرات مستقیم بین متغیرها                 
 .نشان می دهد

  =00/0RMSEA و =1GFI=،  99/AGFIدر ایـن الگـو    
در .  آمـد کـه برازش کامل الگو با داده ها را نشان می دهد  دسـت ه  بـ 

 .این الگو نیز نتیجه آزمون خی دو معنادار نبود

ات غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر نشان می دهد که           اثر
 و  -10/0 و   11/0،  08/0اثر غیر مستقیم متغیرهای برونزا به ترتیب         

در این الگو   .   می باشد -10/0 و   11/0،  21/0اثر کل آنها به ترتیب      
 .زا نیز معنادار می باشند اثرات غیر مستقیم و کل متغیرهای برون

و درون زای مستقل پژوهش بر متغیر         اثر متغیرهای برون زا     
متغیر درون زای تعهد هویت و متغیرهای برون زای       (زندگی  در  هدف  

نشان داد  )  اجتنابی/  سبک های هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگم       
.  زندگی را تبیین می کند   در     از واریانس مقیاس هدف    26/0که الگو   

 یر ـــبر متغ) تـــتعهد هوی(قل پژوهش ـــغیر درون زای مستـاثر مت
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 به دست آمد که معنادار     35/0)  هدف در زندگی  (درون زای وابسته   
 الگوی تحلیل مسیر را پس از محاسبه ضرایب مسیر           6شکل  .  است

 .و اثرات مستقیم بین متغیرها نشان می دهد

  =00/0RMSEA و =1GFI=،  99/AGFIدر ایـن الگـو    
در .  برازش کامل الگو با داده ها را نشان می دهدبـه دسـت آمـد کـه     

 .این الگو نیز نتیجه آزمون خی دو معنادار نبود

اثرات غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر نشان می دهد که           
 و  -12/0 و   12/0،  09/0زا به ترتیب     اثر غیر مستقیم متغیرهای برون    

در این الگو   .   می باشد -29/0 و   12/0،  28/0اثر کل آنها به ترتیب      
 .زا نیز معنادار می باشند اثرات غیر مستقیم و کل متغیرهای برون

اثر متغیرهای برون زا و درون زای مستقل پژوهش بر متغیر              
متغیر درون زا تعهد هویت و متغیرهای برون زا،            (پذیرش خود    

نشان )  اجتنابی/  سبک های هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگم        
زندگی را تبیین   در  ز واریانس مقیاس هدف       ا 19/0داد که الگو     

بر )  تعهد هویت  (اثر متغیر درون زای مستقل پژوهش           .  می کند
 به دست آمد که معنادار     43/0)  هدف در زندگی  (درون زای وابسته   

 الگوی تحلیل مسیر را پس از محاسبه ضرایب مسیر           7شکل  .  است
 .و اثرات مستقیم بین متغیرها نشان می دهد

   =03/0RMSEA و   =1GFI= ،  98/AGFI    در این الگو  
در .  به دست آمد که برازش کامل الگو با داده ها را نشان می دهد             

 .این الگو نیز نتیجه آزمون خی دو معنادار نبود

اثرات غیر مستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر نشان می دهد که            
 و -15/0 و 15/0، 12/0اثـر غیر مستقیم متغیرهای برون زا به ترتیب        

در این الگو  .  می باشد  -15/0 و   15/0،  12/0اثـر کـل آنها به ترتیب        
 .زا نیز معنادار می باشند اثرات غیر مستقیم و کل متغیرهای برون

 
 بحث

نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین سبک هویت                
اطالعاتی با مقیاس های بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و                 

 با مقیاس های بهزیستی         معنادار؛ بین سبک هویت هنجاری          
به جز مقیاس استقالل که        (روان شناختی رابطه مثبت و معنادار         

؛ و بین سبک هویت سردرگم با         )رابطه منفی و غیرمعنادار است     
زندگی در  مقیاس های استقالل، تسلط محیطی، رشد فردی و هدف          

 منفی و معنادار و با مقیاس های روابط مثبت با دیگران و                     رابطه
همچنین بین  .  رابطه منفی و غیرمعنادار وجود دارد        د  پذیرش خو 

تعهد هویت و مقیاس های ششگانه بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت          
بین سبک های هویت اطالعاتی و هنجاری با          .و معنادار به دست آمد   

اجتنابی با  /  تعهد هویت رابطه مثبت و معنادار، و بین سبک سردرگم            
 .ادار وجود داشتتعهد هویت رابطه منفی و معن

نـتایج الگـوهای تحلـیل مـسیر نیـز نشان داد که سبک هویت               
اطالعاتـی بـر تعهـد، اسـتقالل، تـسلط محیطی، رشد فردی، روابط              

زندگـی اثـر مثبت و معنادار؛ سبک     در  مثـبت بـا دیگـران و هـدف          
هـویت هـنجاری بـر تعهد اثر مثبت و معنادار و بر استقالل اثر منفی و                 

اجتنابی بر تعهد، استقالل، رشد     / ت سـردرگم  معـنادار، و سـبک هـوی      
 غیرمستقیم  اثر. زندگی اثر منفی و معنادار نشان داد      در  فردی و هدف    

 تقالل، ــیاس های اســهد بر مقـریق تعــسبک هویت اطالعاتی از ط
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تـسلط محیطـی، رشـد فـردی، روابـط مثـبت بـا دیگران، هدف در                 
یـر مستقیم سبک  زندگـی و پذیـرش خـود مثـبت و معـنادار؛ اثـر غ          

هـویت هـنجاری از طـریق تعهـد بـر مقـیاس هـای اسـتقالل، تسلط                  
زندگی و  در  محیطـی، رشـد فردی، روابط مثبت با دیگران، هدف           

پذیــرش خــود مثــبت و معــنادار و اثــر غیــر مــستقیم ســبک هــویت 
اجتنابـی از طـریق تعهـد بـر مقیاس های استقالل، تسلط             / سـردرگم 

ا دیگران، هدف در زندگی و      محیطـی، رشـد فردی، روابط مثبت ب       
 .پذیرش خود منفی و معنادار به دست آمد

 و نــتایج پــژوهش حاضــر بــا یافــته هــای پــژوهش ولــوراس
دربـــاره رابطـــه منفـــی بـــین ســـبک ســـردرگم و ) 2005(بوســـما 

مقـیاس هـای بهزیـستی روان شـناختی همـسو و دربـاره رابطه مثبت                 
به . استسـبک هـویت اطالعاتـی بـا مقـیاس های بهزیستی ناهمسو              

نشان داد  ) همان جا (عـبارت دیگر، نتایج پژوهش ولوراس و بوسما         
کـه اجتـناب از موضوعات مربوط به هویت با بهزیستی رابطه منفی             
نـشان مـی دهـد، در حالی که شیوه مواجهه افراد با مسائل مربوط به           

 . هویت اهمیت چندانی ندارد

ه تنها  بـر ایـن اساس، نتایج پژوهش حاضر تأکید می کند که ن            
وجـود یـا عدم وجود تعهد بلکه شیوه مواجهه با موضوعات مربوط         

به عبارت دیگر، اگر    . بـه هـویت نیـز اهمـیت قابل مالحظه ای دارد           
صـرف وجـود تعهـد برای تضمین بهزیستی افراد کافی بود، سبک             
هویتـی هـنجاری نیز مانند سبک اطالعاتی، مقیاس های بهزیستی را           

 . پیش بینی می کرد

پـژوهش حاضـر دربـاره رابطـه منفی بین سبک هویت            نـتایج   
سـردرگم بـا بهزیستی روان شناختی، نقش میانجی گر عامل تعهد را          

بـی تـردید مفهـوم تعهد جزء الینفک         . مـورد تـوجه قـرار مـی دهـد         
و میوس و همکاران    ) 1996(میوس  . وضـعیت های هویت است    

افراد با نـشان دادند که افراد با هویت موفق در مقایسه با           ) 1999(
ــستند  ــرخوردار هـ ــشتری بـ ــستی بیـ . هـــویت مغـــشوش از بهزیـ

در تبیـین رابطـه منفـی بـین سبک سردرگم با          ) 1990(برزونـسکی   
بهزیـستی بـر رابطـه مثبت بین این سبک و اهمال کاری در تصمیم               

) b 1992  ،2003،  1990(برزونسکی  . گیـری و رفـتار تاکـید کـرد        
جاری و اطالعاتی در نـشان داد کـه افـراد با سبک های پردازش هن     

ــتایان ســردرگم   ــا هم ــسه ب ــی  / مقای ــدات هویت ــی خــود تعه اجتناب
 . نیرومندتر و خودآشکارسازی بیشتری دارند

ایـن مـثال ها به روشنی نشان می دهند که چگونه تعهد ممکن              
. است بر کارکرد شخصی و بهزیستی به طرق متفاوتی تأثیر بگذارد          

و باورهایـی روشن و ثابت      بـرای مـثال، افـرادی کـه از دیـدگاه هـا              
دربـاره خود و دنیایی که در آن زندگی می کنند بی بهره اند، دنیا را                

عالوه . بـی نظـم، غیـرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل تلقی می کنند             
بر این، به نظر می رسد که شیوه انطباق مؤثر فردی و رفتارهای منظم     

). 1998کی،  برزونس(شخصی از تعهدات مورد نظر تأثیرپذیر است        
تعهـدات خـود هـم در ایجـاد احـساس هدفمندی و جهت داربودن               
فعالـیت ها مؤثرند و هم به عنوان معیارها و استانداردهایی برای افراد            

فقدان تعهدات و اعتقادات پایدار، افراد را       . در نظـر گرفته می شوند     
در واقع، مطالعات   . در یک وضعیت کامالً آسیب پذیر قرار می دهد        

خاطرنـشان دهـند که افراد سردرگم در مقایسه با همتایان           مخـتلف   
اطالعاتـی و هـنجاری خـود، دچار رفتارهای متنوع مشکل آفرین و             
مشکالتی نظیر اختالالت خوردن، الکل و مشکالت مرتبط با کار،          
روان رنجورخویـی، واکـنش هـای افـسرده گون و شروع زودهنگام             

 ؛2000سکی و کاک،    برزون(مـصرف مواد غیرمجاز و الکل می شوند         
ــر،  ــز1995دولینگـ ــارتمن2، راس1؛ جونـ ــی و 1992، 3 و هـ ؛ نورمـ
ــاران،  ــر1997همک ــز4؛ ویل ــنگ5، آدام ــت2001، 6 و کیتی  و 7؛ وای

 ). 1996، 8جونز

ــا     ــراد ب ــواجهه اف ــن موضــوع کــه چــرا شــیوه م ــین ای ــذا تبی ل
. مــربوط بــه هــویت مهــم اســت نیز نیازمند توجه است         موضـوعات   
 تبیـین ایـن یافـته بـیان مـی کند که تعهدات              در) 2003(برزونـسکی   

هـنجاری در مقایـسه با تعهدات اطالعاتی به احتمال زیاد درون مایه             
اعتقاد به جهت گیری هنجاری ممکن است آنچه را      . هیجانـی دارند  

 ،1989 النگر،   ،1981چانوویتـز و النگـر،      (کـه النگـر و همکـاران        
درس می نامند، تعهـدات شناختی زو ) 2003نقـل از برزونـسکی،      بـه   

تعهدات شناختی زودرس بدون فکر و بدون پردازش        . افزایش دهد 
ــراد صــورت    ــه خــود اف ــتقادی از اطالعــات مــربوط ب و ارزیابــی ان

این نوع تعهد مبتنی بر هیجان بوده که البته شواهد کمی           : مـی گیـرد   
نقل از برزونسکی، بـه  ؛ 1989النگـر،  (از آن حمایـت کـرده اسـت     

ــیت ه). 2003 ــشکالت،   در موقع ــی خــوش ســاختار کــه در آن م ای
_____________________________________________ 
1- Jones   2- Ross 
3- Hartmann  4- Wheeler 
5- Adams   6- Keating 
7- White   8- Jones         
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تقاضـاها و معـیارها نـسبتاً ثابـت و تعهـدات نیـرومند است، بایستی                
با این . کارکـرد مؤثـر بدون توجه به اساس منطقی آن  افزایش یابد   

حـال، تعهـد مبتنـی بـر هـیجان ممکـن اسـت در موقعـیت هایی که                   
ن بـه وسـیله بـی ثباتـی و تغییـر نـسبی مشخص می شوند مشکل آفری                 

باشـد، بـه ویـژه آن هـنگام کـه کارکرد انطباقی به توانایی ارزیابی                
مجـدد مـسائل و نادیـده گرفتن انتظارات قراردادی و مقابله به شیوه              

 . کارآمد و منعطف وابسته باشد

 2 و ریان  1احـتمال دیگر به کمک نظریه خود مختاری دسی        
به آنهـا معتقدند که فرآیندهای نظارتی       .  ارائـه شـده اسـت      )1991(

) که یک فرآیند هنجاری است    (طـرق متفاوتـی شامل درون فکنی        
درون فکنی  . درونی می شوند  ) کـه بیشتر اطالعاتی است    (و انـسجام    

دربـردارنده درونی ساختن و بازنمایی معیارها، اهداف و ارزش های           
با این . اسـت کـه به صورت خودآیند اتفاق می افتد        » دیگـران مهـم   «

: ر کامل از طرف فرد پذیرفته نمی شود       وجـود، چنین تعهداتی به طو     
رفـتار و اعمـال فردی از طریق نگرانی های وابسته به احساس گناه،              

، 3دسی، اقراری (تأیید و آنچه فرد باید انجام دهد، انگیخته می شود           
در مقابل، انسجام مستلزم آن است که       ). 1994،  5 و لـئون   4پاتـریک 

 حساب شده ای در ارزش هـا، اهـداف و معـیارها بـه طـور سنجیده و       
ــی و     ــردازش، ارزیابـ ــود پـ ــرد از خـ ــزی فـ ــساس مرکـ درون احـ

ــوند   ــاختاردهی ش ــان،  (بازس ــی و ری ــر  ). 1991دس ــی ب ــل مبتن عم
یافـته بـر انـتخاب هـای آگاهانـه مبتنـی بوده و               خودکنترلـی انـسجام   

 ). همان جا(ماهیتی تأملی، اختیاری و خودتعیین شده دارد 

ز ناهمخوانی های خود،    در راسـتای آنچه گفته شد یک نوع ا        
. بـه وسـیله تعهـدات مبتنـی بر هنجارها و اطالعات حاصل می گردد              

2003نقل از برزونسکی،     به   ،1987 (6نظریه ناهمخوانی خود هیگینز   
فـرض می کند که خودگردانی از طریق ناهماهنگی های بین انواع    ) 

 .مـتفاوت معیارهای خود که افراد در اختیار دارند، به وجود می آید            
او خاطرنـشان سـاخته است که ناهمخوانی های بین آنچه افراد فکر             
می کنند باید انجام دهند ـ معیارهای هنجاری ـ و اینکه آنها چگونه   
عمـل مـی کنـند در ایجـاد احساسات گناه و تنفر از خود مؤثر بوده                 

و ) 2003نقل از برزونسکی،     به   ،1985هیگینـز، کالین و استرامن،      (
خـتن خودکنترلـی مبتنـی بـر احتیاط نیز اثرگذار           در نهایـت در انگی    
افـراد بـا خودکنترلـی مبتنی بر    ). 1997هیگینـز،  (بـه نظـر مـی رسـند         

_____________________________________________       

احتـیاط، از اینکه بخواهند پاسخگو باشند احساس نگرانی می کنند           
و وظایـف خـود را در حالـی کـه بـا معـیارهای هـنجاری مشخص                  

یی نیاز دارند و در این افراد به امنیت باال. مـی شـوند انجـام می دهند       
تــالش هــستند کــه همــواره از تجــربه شکــست، اشــتباه و خــسران   

آنها برای پیروزشدن بازی نمی کنند بلکه برای جلوگیری         . بپرهیزند
 ). همان جا(از تجربه شکست و بازنده شدن بازی می کنند 

در مقابـل، ناهماهنگـی هـای بـین مالحظـات فـردی مبتنـی بر         
 فــرد بــه طــور ایــده آل دوســت دارد اطالعــات دربــاره ایــنکه یــک

چگـونه باشد و اینکه در عمل چگونه است نیز در ایجاد احساسات             
ناهمخوانی های خود واقعی و خود      . نامـیدی و نارضایتی مؤثر است     

 می نامد در    7»خودکنترلـی مبتنی بر ارتقا    «ایـده آل بـا آنچـه هیگینـز          
رهای مهم خود   این افراد متمایلند که به اهداف و معیا       . ارتباط است 

هیگینز، (دسـت یافـته و بـرای تجربه پیروزی به استقبال خطر  روند               
1997 .( 

ــید      ــته تأک ــن نک ــر ای ــژوهش حاضــر ب ــتایج پ ــوع، ن در مجم
می کندکه بهزیستی روان شناختی نه تنها  به مواجهه با مسائل مربوط             

بلکـه بـه شـیوه مواجهه با مسائل مربوط به هویت وابسته      بـه هـویت   
بارت دیگـر، از نقطـه نظـر بهزیـستی روان شناختی، بین             بـه عـ    .اسـت 

افـرادی که به جستجوی سؤاالت هویتی خود می پردازند و کسانی            
 . که تنها به پذیرش هنجارها تن می دهند تفاوت زیادی وجود دارد

بـی تـردید نـتایج پـژوهش حاضـر همسو با ادبیات پژوهش بر       
مــیت آن بــه امــا اه. نقــش بااهمــیت تعهــد هــویت تأکــید مــی کــند

در پایان می توان اشاره کرد      . شـیوه هـای متفاوتی قابل ردیابی است       
کـه برخـی از مهمتـرین چـالش هـای فراسوی محققان عالقه مند به                
موضــوع هــویت، عــبارت اســت از تــالش در راســتای ایجــاد و یــا 
فـراهم سـازی بـستر مناسـب بـه مـنظور تبیین نقش ویژه ای که تعهد                  

د افراد و بهزیستی آنها به همراه دارد؛        هـویت در قلمروهای عملکر    
 .و همچنین ارائه روش هایی در جهت عملیاتی کردن این سازه
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_____________________________________________ 
1- Deci   2- Ryan 
3- Eghrari   4- Patrick 
5- Leone   6- Higgins 
7- promotion-based self-regulation 
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 .انتشارات سمت: تهران. ترجمه حسن سرایی. رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری). 1384 (.و پدهازر، ا، .ن. کرلینجر، ف
دانشجویان رشته های فنی و علومبررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در              ).  زیر چاپ .  (رای، م آو شهر ،  .فرزاد، و ،  .فیض آبادی، ز  

 .مجله مطالعات روانشناختی. انسانی
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