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  چکیده
 شادکامی هویت، هاي سبك بینرابطۀ  با هدف تعیین این پژوهش

روش پرژوهش   .اجراا شرد   در دانشجویان شناختی روان بهزیستی و
آمرراري دانشررجویان سرراکن خواب اههرراي     ۀهمبسررت ی و جامعرر 

بودنرد   3190رر 09 تحصرییی  دانشجویی دانش اه خوارزمی در سال
 گیراي  نمونره  روش از آنان با( دختا 115 و پسا 039) نفا 545که 

 پاسشررنامۀ شررام  سررنجش ابزارهرراي. شرردند اي انتخررا  خوشرره
 شررادکامی پاسشررنامۀ (،3000)بازونسرر،ی،  هویررت هرراي سرربك

 بهزیسرررتیپاسشرررنامۀ  و (0990ایررر ، )هییرررز و آرگ آکسرررفورد
از هررا بررا اسررتفاده  داده. بررود (3001شررناختی )مررایاز و داینررا،  روان

 نترای   .همبست ی پیاسون و تحیی  رگاسیون چندگانه تحیی  شرد 
 تعهرد  و اطالعراتی  هنجراري،  هویرت  هراي  سبك بین که داد نشان
 سربك  برین  و (P<93/9مثبت و معنادار )رابطۀ شادکامی  و هویت
معنررادار  و منفرری ۀرابطرر شررادکامی و اجتنررابی ۀپااکنررد هویررت

(95/9P<وجود ) هویرت اطالعراتی و    سربك  برین  همچنرین . دارد
مثبرت و معنراداري    ۀشرناختی رابطر   تعهد هویرت برا بهزیسرتی روان   

(93/9P<)        وجود داشرت. نترای  تحییر  رگاسریون نشران داد کره
( >93/9Pهویرررررت ) ( و تعهرررررد>95/9Pسررررربك اطالعررررراتی)

(، >93/9Pشرررادکامی و تعهرررد هویرررت )   ۀکننرررد  بینررری  پررریش
 شناختی هستند.  بهزیستی روان ۀکنند بینی پیش

 .شناختی هویت، شادکامی، بهزیستی روانهاي  سبك هاي كلیدي: واژه
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Abstract  
 
The purpose of this study was to investigate the 

relationship between identity styles, happiness and 

psychological wellbeing in university students. 

Research method was correlation, and statistical 

population included all university's dormitory 

settled students of Kharazmi University in 2010-11 

(1389-90s.c.) from whom 545 persons were selected 

(210 boys and 335 girls) by cluster sampling method. 

Research instruments consisted of Identity Styles 

Questionnaire (Berzonsky, 1992), Oxford Happiness 

Scale (Hills & Argail, 2002) and Psychological 

Wellbeing Questionnaire (Myers & Dainer, 1993). 

Data were analyzed by using pearson correlation 

coefficient and multiple regression analysis. The 

results showed that there is significant and positive 

correlation between normative, informative, commitment 

identity styles and happiness (P<0.05) and significant 

and negative correlation between diffusion-

avoidant and happiness (P<0.05). Furthermore, 

there was a significant and positive correlation 

between informative and commitment identity 

styles with psychological wellbeing (P<0.01). The 

results of regression analysis indicated that identity 

commitment and informative identity style 

(P<0.05) and identity commitment (P<0.01) could 

predict happiness, and identity commitment 

(P<0.01) could predict psychological wellbeing. 

Keywords: Identity styles, Happiness, Psychological 

wellbeing.
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   مقدمه

 ،3سوون   و بوه نلوا از دوریو     ؛2091) 2اریکسوون  که زمانی از
 نوجووانی  تحوولی  تکلیف ترین اصلی عنوان به را هویت( 3999
 رشو   از سوحح  ایون  تجوار   که بود باور این بر و کرد معرفی
 قورار  تأثیر تحت را فرد ب رگسالی زن گی مستلیم طور به فردی
آقاجوانی، فورزاد و شوهرآرای،    ) گوذرد  می زیادی زمان ،ده  می

بوا  (. 3929 ،2روشون  و موسووی ؛ 3999 سون ، و دوری ؛ 2211
 بوه ابی یو  برای بررسوی هویوت و هویوت    اریکسون که یوجود
 بور  ویوژه  تأکیو   بوا  اما ،نیاورد روی تجربی پژوهش های روش
 دوران اساسوی  و مهوم  ۀمسوأل  یوک  عنوان به هویت گیری شکا

شو    زمینه این در علمی های روش گیری شکا باعث ،نوجوانی
 ،2099) 5مارسوویا .(3991، 4کووانتوری و هوواریو سولوموتوزوو)

 ۀنظریوو اسووا بر( 3929، 9بووه نلووا از کوواپالن و فووال   ؛2019
چهوار   وکورد   محور   را 1هویوت  های سبک رویکرد اریکسون،

ا ئرویوارویی نوجوانوان بوا مسوا     ۀسبک متفاوت را بورای شویو  
 ،1بیورمن  و منو رنی   )زیمورمن،  معرفی نموود مرتبط با هویت 

به نلا  ؛2019) مارسیا ۀبه علی  (.3923، 0کاپک و دنی  ؛3929
 و تعهو  دو بع  مهم  شاما یابی هویت (3929از کاپالن و فال ، 

 و هوا  ارزش از پایو ار  ۀمجموعو  کسو   به تعه  .است اکتشاف
 هوا،  ارزش انو ازه  چوه  تا فرد که معنی ب ین اکتشاف و ،اه اف
 قورار  بررسوی  موورد  را گونواگون  اجتماعی های نلش و باورها
 فورد  اکتشاف و تعه  ترکی  از .(3929)کاپالن و فال ،  ده  می

 هوویتی  وضوعیت  چهوار  کنو ،  موی  انتخا  که اه افی به نسبت
 هویوت  ،(بوا   اکتشواف  و تعهو  ) هویوت دسوتیابی بوه    موسو  به
 و با  اکتشاف) معوق هویت ،(با  تعه  و پایین اکتشاف) زودر 
 وجوود  هبو ( پوایین  تعهو   و اکتشاف) پراکن ه هویت و( پایین تعه 
 یا پایه ،های هویت سبکرویکرد (. 3991 ،29برزونسکی) آی  می
 نی نی  داشوت امنتل  اما ،فراهم کرد هویتی های پژوهش برای را
ترین ایون   یکی از برجسته(. 3991 ،22گوسن و اسمیت دوری ،)

 (3991 ،23پتمن و به نلا از فیلیپ  ؛2010) برزونسکی نامنتل 
 22پیامو   یوک  عنوان به هویت ،رویکرد این در معتل  بود بود که
 آن رشو   24زیربنوایی  فراینو های  هبو  و گرفتوه  قرار توجه مورد
 (.3991 پتمن، و فیلیپ )است  ش ه کمی توجه

 ،(3991 پووتمن، و بووه نلووا از فیلیووپ  ؛2011) برزونسووکی 
 بور  را و آن در نظر گرفت 25خود ۀنظری یکبه عنوان  را هویت
 هویووت طبوون ایوون نظریووه،. کوورد سووازی مفهووو  اسووا  همووین

 و سواختارها  هوا،  فرضویه  از کوه  معرفی ش ه ارچهیکپ ساختاری
، پوتمن  و فیلیوپ  )اسوت   شو ه  تشوکیا  خوود  با مرتبط اصول
 سرچشومه  گذشوته  زنو گی  از فلوط  خوود  هوای  نظریه(. 3991
 که هستن  اطالعات پردازش راهبردهای شاما بلکه ، نگیر نمی

 هوای  موقعیوت  بوا  ملابلوه  و سازگاری برای را فردی های تالش
 (.3991 برزونسووکی،)  نووکن مووی هوو ایت رهمووروز زنوو گی

 و اجتماعی پردازش سبک یا گیری جهت سه( 2010)برزونسکی 
 اجتنابی و پراکن ه و هنجاری اطالعاتی، موسو  به سبک شناختی

 اطالعوات  فعا نوه  نوجوانان اطالعاتی، سبک در. دکر معرفی را
 ارزیوابی  و پوردازش  به و کنن  می جوو خود را جست به مربوط
  باز شناختی، پیچی گی با مثبت طور به سبک این. پردازن  می آنها
 خوود، موا در  أت پوذیری،  توافون  ج ی ، تجار  به نسبت بودن
 و نف  ع ت با ی سحو  و مسأله حا بر مبتنی ای ملابله سبک

 اسووت ارتبوواط در محوووری هوو ف و تنظیمیخووود به یسووتی،
 و دوریوو  سووون ، ؛3995 و 3999 ،29کووا  و برزونسووکی)

 داشوتن  کوه  کورد  محور  ( 2003) برزونسکی(. 3995 ،21گوسن
 ارتلوای  و هویوت  گیوری  شوکا  بورای  اطالعواتی  گیوری  جهت

، سوون ،   کو  ) اسوت  سوودمن   اجتمواعی  وو   روانوی  عملکرد
 همچنوین (. 3991 ،21برزونسکی، اسومیت ، گوسون  و همکوار   

 تص ین و تأیی  جویو جست در کمتر با این سبک هویتی افراد
 برخورد در و دارن  اعتماد خود های قضاوت به هستن ، دیگران

 دارنو   بوا یی  پوذیرش  ج یو ،  افوراد  و موبهم  هوای  موقعیت با
 سوبک  با نوجوانان(. 2211 وفایی و شهرآرای، وآگیالر مغانلو،)

 اطالعات پردازش به نسبت را منفعلی رویکرد ،هنجاری هویت
 هوای  شارز و علایو   پوذیرش  بوه  و گیرنو   می پیش در هویتی
 دارنو   گورایش  شوان  زنو گی  مهوم  افراد دیگر و وال ین هویتی

 و علایو   کوه  اطالعاتی از افراد این(. 3995 ،و همکاران سون )
 و کننو   می اجتنا  ش ت به برد، می الؤس زیر را آنها های ارزش
 غیرقابوا  و شو ه  هید سازمان هویت حفظ برای زیادی اهمیت
آبوادی،   یی، شوکری و زیون  دانشورپور، غنا) دارن  خود انعحاف
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 هنجاری و ج می شیوۀ به افراد این(. 3992 ؛ برزونسکی،2219
 شان زن گی مهم انتظارات افراد و تجار  با همواره کرده، عما

 مرجع گروههای های ارزش سازی درونی به و کنن  می همنوایی
 سوبک  بوا ایون   افوراد  دیگور  هوای  ویژگی جمله از.  دارن تمایا

 سوت با  سواختارمن ی  و ابورازی  و خوود  پوایین  هویتی، سوحح 
 (.3995 مکاران،هسون  و  ؛3994و2003 برزونسکی،)
 که استشایع  نوجوانانی در اجتنابی، و پراکن ه هویت سبک 
 هایتلاضوا  کوه  زمانی تا و کرده اجتنا  شخصی موضوعات از

 های مهم گرفتن تصمیم در ،کن  اللا آنها به را رشانرفتا ،محیحی
 2009 فوراری،  و برزونسکی ؛3991 برزونسکی،) کنن  می تعلا

 خودآگواهی،  پوایین  سوحو   بوا هویوت   سوبک  ایون  (.3990 و
 مو ار،  هیجوان  ای ملابلوه  سوبک  ناکارآمو ،  شوناختی  راهبردهای

 ارتبواط  در و شغلی تحصیلی فاه ا ن اشتن و پایین نف  ع ت
 حو   توا  افوراد  ایون (. 3995 و 3999 کا ، و برزونسکی) تاس

 کننو ،  موی  دوری هویت به مربوط ائمسا با رویارویی از امکان
 از و شود می تنظیم ای لحظه و موقعیتی عواما ۀپای بر رفتارشان

 کننوو  مووی اسووتفاده شووناختی و اسوونادی ضووعیف راهبردهووای
، 2سوون  دیووری  و  چ، وکی یا؛ برزونسکی، س3992 برزونسکی،)

 یوک  هویت به تعه  ،(3992براسا  نظر برزونسکی )(. 3922
 اسوت  ممکون  که باورهاست و ها ارزش از ارجاعی چهارچو 
 از درجاتیتعه   .باش  دیگران جان  از یتجوی  یا خودساخته

 و اهو اعتلاد بوه  نسبت فرد یک که است شخصی گذاری سرمایه
 هویوت  سوبک  بوه  کوه  افورادی  .کنو   موی  ابراز خود های ارزش

 و تور  قووی  هوویتی  تعه ات کنن ، می تکیه هنجاری و اطالعاتی
 اجتنوابی  و پراکن هدارای سبک هویتی  افراد به نسبت تری روشن
 ۀبا تعه  رابحو  اجتنابی و پراکن ه طور کلی سبک هویت . بهدارن 

 مثبوت  ۀرابحو  تعهو   بوا  هنجاری و اطالعاتی های سبک منفی و
  (.2215 فرتاش، و حجازی) دارن 

 ۀهای صورت گرفتوه افورادی کوه در طبلو     براسا  پژوهش 
 هویوت  سوبک  بوه  دارنو ،  قرار معوق هویت و هویت اکتسا 
 از زودر  هویت دارای افراد ملابا . دردارن  گرایش اطالعاتی

 هویوت  دارای افوراد  و برنو   موی  بهوره  هنجواری  هویوت  سبک
 شووارت ، ) پذیرنو   می را اجتنابی و پراکن ه هویت سبک پراکن ه،
 ؛3999 کوا ،  و برزونسوکی  ؛3999 ،3دانهوا   و واترمن مولی ،

از طرف دیگور  (. 3995 کا ، و برزونسکی ؛3992 برزونسکی،
ا مهمی اسوت کوه   ئگیری آن یکی از مسا و فراین  شکا هویت

 )سوون   است نی  محر و شادکامی مثبت  شناسی روان ۀحوز در
 

 یسوواختار   موووارددر اغلوو شووادکامی (.3995 ،و همکوواران
 عواطفی  و شوناختی  بع  دو که شود گرفته می نظر در بع یچن 
 عواطف ن اشتن و مثبت عواطف وجود شاما عاطفی بع  .دارد
 اسوت  زن گی به نسبت کلی ارزیابی شاما شناختی بع  و منفی
 شادکامی در بیانی دیگر. گیرد برمی در را مختلفی های حیحه که

 شوود  شاما می را با تری سحو  لکهب ،نیستنبودن  بیمار فلط
، بواقری ) سوازد  موی  درگیور  را شوناخت  هوم  و عاطفوه  هوم  که

(. 3923، 4؛ هوانووو و همفریوو  3929 ،2زاده و حوواتمی اکبووری
جعفوری و   ، میرشواه به نلا از عاب ی ؛2011) کروسلن  و آرگیا
 از کواربردی  تعریوف  یوک  ئوۀ ارا منظور به نی ( 2213 دار، لیاقت

 یوا  مثبوت  ۀعاطفو  فراوانی مهم بخش سه دارای ار آن شادکامی
 و دوره یوک  طوول  در رضایت سحح میانگین خوشی، احسا 
 .ان  دانسته اضحرا  و افسردگی منفی مانن سات احسا ن اشتن

. اسوت  زنو گی  از افوراد  ارزیوابی  شوکلی از  شادکامی عبارتی به
 یوک  در یوا  کلی صورت به ممکن است زن گی از افراد ارزیابی
 ۀدربوار  هوا  هیجوان  ارزیوابی  یا کار و ازدواج مانن  اصخ ۀحیح

 ،صوفایی  و ، شهرآرای، فرزادپایی ی) باش  زن گی اخیر حوادث
 هوای  ارزیوابی  عنووان  بوه  به یسوتی  در همین راستا نیو   (.2219

 عوالوه  ارزیوابی  این. است ش ه تعریف زن گی مؤثر و شناختی
 و وقوایع  به هیجانی های واکنش شاما شناختی، های قضاوت بر

 مفهوو   یوک  به یسوتی  بنوابراین . شود از زن گی نی  می رضایت
 پوایین  سحو  خوشاین ، های هیجان ۀتجربشاما  که است کلی
 و اوشوی  دینور، ) اسوت  زنو گی  از بوا   رضوایت  و منفی خلن

به نلوا از بیوانی،    ؛2010) 9براسا  الگوی ریف(. 3992 ،5لوکا 
عاما  شششناختی از  ( به یستی روان2211گودرزی و کوچکی، 

مثبت با دیگران  ۀپذیرش خود )داشتن نگرش مثبت به خود(، رابح
بوا دیگوران و توانوایی همو لی(،      انه)برقراری روابط گر  و صمیم

در ملابووا  ملاومووتخودمختوواری )احسووا  اسووتلالل و توانووایی 
فشارهای اجتماعی(، زن گی ه فمن  )داشتن ه ف در زنو گی و  

ش  شخصی )احسا  رش  مستمر( و تسلط بر معنا دادن به آن(، ر
ار شو ن بوا تغییورات    گمحیط )توانوایی فورد در مو یریت و سواز    

 به یسوتی (. 2211، و همکواران  بیوانی )شوود   تشکیا میمحیحی( 
 از کوه  گرفته ش ه نظر در چتر یک عنوان بههمچنین  شناختی روان

 ماننو   هوایی  در زمینوه  رضوایت  و زنو گی  از رضوایت  های مؤلفه
 و مثبوت  ۀعاطفو  احسا  آسودگی، و مسکن درآم ، کار، دواج،از

 بوودن  معنوادار  و بوودن  واقعی ۀدربار قضاوت حتی و منفی ۀعاطف
 (.3995، 1)گایلن و و زکو شود می تشکیا شان زن گی
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 در شناختی روان به یستی با هویت آمی  موفلیت گیری شکا 
؛ 3991، 3واتوورمن؛ 3995 ،2بوسووما و یووورا لو) اسووت ارتبوواط

 ۀنظریو  در(. 3991، 2نژاد و عسگری حجازی، شهرآرای، فارسی
 در درسوت  و خوو   قضواوت  بوا  هویت گیری شکا اریکسون

 در بوا   ظرفیوت  و انسوجا   و یکپوارچگی  احسا  خود، مورد
 هسوتن   هوایی  مؤلفه هانای و است ارتباط در کارهاانجا  درست 

 شوناخته  فرد روانی تیبه یس های مشخصه عنوان به توانن  می که
 منفوی  طور به اجتنابی و  پراکن ه گیری جهت در این راستا. شون 

 وپنو اره  خود و تحصویلی  موفلیوت  دوسوتانه،  روابط کیفیت با
 ،عواطوف  ن اشتن اضحرا ، آثار برابر در ضعف با مثبت طور به

 ،مووواد مصوورف سووو  ناسووازگارانه، گیووری تصوومیم راهبردهووای
 برزونسوکی، ) اسوت  ارتبواط  در ییرنجورخوو  روانافسردگی و 

براسوا  محالعوات    .(3995 بوسما، و ولیورا  ؛3994 و 3992
 رفتارهوای  با مثبت طور به اطالعاتی گیری جهت ،صورت گرفته

 مو اری  گیوری بوا ، مسوأله    نف  با ، ق رت تصمیم ع ت، مؤثر
 بووه بوودن  بواز  و مشوکالت بور   تمرکو   و (2003 برزونسوکی، )

 بوسوما،  و یوورا  لو) است ارتباط در محوریهای  خودارزیابی
نف  و احترا  به خود نلش مهمی  ع ت رس  می نظر به (.3995

 افرادی ،شناختی افراد داشته باش . در این راستا در سالمت روان
 دریابن  را  زن گی معنای قادرن  ،دارن  با یی خود به احترا  که
 بوه  نسوبت  وکننو    عفو ر را اضحرا  آمی تری موفلیت طور به و

 توأثیر  تحت کمتر ،دارن  خودشان به راجع منفی دی  که آنهایی
 محالعوات  در(. 2215 غضونفری، ) گیرنو   موی  قورار  منفوی  خلن

 خوودنگری  داشوتن  مختلوف  هوای  فرهنو بین در گرفته صورت
 دینر؛ 2005دینر، دینر و دینر، ) است مفی  به یستی برای مثبت

از  اطالعوواتی هویووت سووبک بووا افووراد(. 3992 ،و همکوواران
 مثبتوی  دیو   و برخوردارنو   مثبتوی  ۀبا  و خودپن ار نف  ع ت
 تجربوه  را بیشوتری  شوادکامی  و بنوابراین  دارنو   آین ه به نسبت
 هویوت افوراد بوا   . دارنو   بیشوتری  رضایت زن گی از و کنن  می

 نشوان  خوود  از دیگران با دوستی برای بیشتری تمایا اطالعاتی
 به گروه در عضویت از که احترامی و لنتع احسا  و دهن  می

 از آنهووا ذهنووی احسووا  روی مثبتووی تووأثیر ،آورنوو  مووی دسووت
 بووا افووراد همچنووین (.2005 همکوواران، و دینوور) دارد به یسووتی

 در کوه  تصومیماتی  بوه ( اطالعواتی  گیوری  جهوت )موفن  هویت
 بهتوری  زنو گی  از و دارنو   توری  مثبوت  دیو   ،گیرن  می زن گی

 و مثبت احساسات اینکه به توجه با افراد نای. هستن  برخوردار
 دارد، ارتبواط  شوناختی  روان به یسوتی  بوا  شناختی روان سالمت

 (.2214 شوهرآرای، ) کننو   تجربه توانن  می را بیشتری کامیشاد
 

 که نشان داد( 2219) شکری، ک یور و دانشورپور ۀمحالع نتایج
  یسوتی به بوا  هویوت  بوه  مربوط مسائا با رویارویی از اجتنا 
 که داد نشان محالعه این همچنین. دارد منفی ۀرابح شناختی روان
 ائمسوا  و تکوالیف  بوا  رویارویی ۀشیو بلکه ،تعه  وجود تنها نه

 افوراد  شوناختی  روان به یستی بینی پیش در هویت نی  به مربوط
( 3995) بوسوما  و یوورا  لو پوژوهش  نتوایج . است مهم بسیار
 بوه  مربووط  موضووعات  بوا  یرویواروی از  اجتنوا   که داد نشان
 کوه  در حوالی  .دارد منفی ۀرابح شناختی روان به یستی با هویت
 در ،شون  می رو روبه مربوط به هویت موضوعات با افراد وقتی
 هوای  ملیوا   در هنجواری  و اطالعاتی هویت سبک با آنها بین

  .ن ارد وجود معناداری تفاوت شناختی روان به یستی
 کوه  رسوی   نتیجوه  ایون  بوه شوی  در پژوه( 2215) غضنفری 

 دانشوجویان  به یسوتی  در موؤثری  نلش هویت از مثبت ارزیابی
 از نلوا  بوه  ؛2003) همکاران و جون  ۀمحالع .دارد پسر و دختر

 و هویوت  هوای  سوبک  بین رابحه ۀزمین درکه ( 2000 فرانسی ،
نشان  ،ش  انجا  کار محیط در الکا مصرف به مربوط مشکالت

 بوا  مرتبط مشکالت و اجتنابی و  پراکن ه گیری جهت بین که داد
 در ایون  .دارد وجوود  مثبوت  ۀرابحو  کار محیط در الکا مصرف
 بوا  منفوی  طوور  بوه  هنجاری و اطالعاتی های سبک که بود حالی
؛ فرانسوی ،  2000 فرانسوی ، ) رابحوه داشوتن    مشکالتی چنین

( 3991) پوتمن  و فیلیوپ (. 2000، 4چوا   براون،  ستر و فیلیپ
 اجتنوابی،  و  پراکنو ه  گیوری  جهوت  بوا  نوجوانوان  که  دادن نشان

ی امیو وار  و دهنو   موی  نشوان  را به یسوتی  از تری پایین سحو 
 اطالعاتی گیری جهت. دارن  دیگر سبک دو به نسبت را کمتری

 گیوری  جهوت  و شناختی روان به یستی با مثبت و آشکار طور به
 ارتبواط  تیشوناخ  روان به یستی با منفی طور به اجتنابی و پراکن ه
 شوناختی  روان به یسوتی  و هنجاری گیری جهت بین ۀرابح .دارد

 . نیست مشخصچن ان 
 جنووبشتوووان گفووت کووه  مووی گفتووه شوو براسووا  آنچووه  

 معاصور  شناسوی  روان در ج یو ی  رویکورد  مثبوت  شناسی روان
 به یسوتی  و و شوادکامی کورد   محور   را آن سولیگمن  که است
د نموو معرفوی  ش ه در آن  مهم محر  مباحث ازرا  شناختی روان

 ۀزمینو  در ی تاکنونهای پژوهش اگرچه(. 3991 پتمن، و فیلیپ )
 مرور در اما است، ش ه انجا  شناختی روان به یستی و شادکامی
 بووین ۀرابحوو هم مووان آن در کووه پژوهشووی ،موضووو  ۀپیشووین
 بررسوی  شوناختی  روان به یستی و شادکامی با هویت های سبک
 و موضوو   با توجه به این   قرار نگرفت.در دستر ، باش ش ه
مسوائا  از به یسوتی  و شوادکامی  اموروز  زنو گی  در که آنجا از
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عواما مؤثر بر  ۀزمین و بای  در است بشر زن گی مهم و ساسیا
 تعیین ه ف با پژوهش این ری صورت گیرد،ثهای مؤ آنها اق ا 

 اجرا ش .  روان به یستی و شادکامی ویت،ه  سبک ۀرابح
 

 شرو
از پوژوهش  این روش  آماري و نمونه؛ ۀپژوهش، جامعروش 
بوین   های هویت متغیر پیش آن سبک دراست که همبستگی  نو 

 انو .  شناختی متغیرهای مال  بووده  و شادکامی و به یستی روان
سوواکن خوابگاههووای  دانشووجوی 3399آموواری شوواما  ۀجامعوو

 .بوود  10وو  09در سال تحصویلی   دانشجویی دانشگاه خوارزمی
ایون   از( دختر 225 و پسر 329) نفر 545 شاما پژوهش ۀنمون

 ای خوشوه  گیوری  نمونه روش استفاده از با کهبودن   دانشجویان
واح  خوابگاهی  32در این پژوهش ابت ا از بین . ش ن  انتخا 
واح  و از بین طبلات هر یک از خوابگاههای انتخوا    0تع اد 
عنوان نمونه  ین طبلات بهیک طبله انتخا  و تع اد افراد ا ،ش ه

 مورد بررسی قرار گرفت.
 

 سنجشابزار 
(ISI) هاي هویتت  سبک ۀسياه

هوای   بورای سونجش سوبک    :2 
ال و ؤسو  49(، که دارای 2003)برزونسکی  ۀپرسشنامهویت از 

هویت  سبک ال(،ؤس 22هویت اطالعاتی ) سبک ملیا  خرده 2
 29اجتنوابی )  و  هویوت پراکنو ه   سوبک  و ال(ؤسو  0هنجواری ) 

ال( و ؤسو  29تعهو  ) مسوبک هویوت    ملیوا   ال( همراه بوا ؤس
 توا کوامالا   2مخوالفم   ای )کوامالا  درجوه  پونج ملیا  پاسخگویی 

، رابینوی، برزونسوکی و   کراسوتی ) ( است، استفاده ش 5موافلم 
 آلفووای ضوورای ( 3990) همکوواران و کراسووتی(. 3990 ،3میوووز

 طالعواتی، ا هویوت  هوای  سوبک  برای پرسشنامه رااین  کرونباخ
تعهو  بوه ترتیو     مسبک هویوت   و اجتنابی و  پراکن ه هنجاری،
در ایوران  . انو   هکردگ ارش  13/9 و 15/9 ،51/9 ،94/9 برابر با

و شوواه   قرار داده مورد استفاده  رااین پرسشنامه پژوهشگران 
 غنوایی، قابا قبوولی از روایوی و پایوایی آن ارائوه شو ه اسوت.       

 این پایایی ضرای نی  ( 2214) محم یان دژکا  و وحی ، عاطف
 و هنجواری  اطالعواتی،  هویوت  هوای  سوبک  بورای را  پرسشنامه
 ،15/9 برابر با ترتی  به تعه مسبک هویت  و اجتنابی و  پراکن ه

در پوژوهش حاضور نیو      .کردنو   گ ارش 15/9 و 12/9 ،13/9
 و پراکن ه و هنجاری اطالعاتی، هویت های آلفای کرونباخ سبک

 ،51/9 ،91/9به ترتیو  برابور بوا    تعه  مهویت سبک  و اجتنابی
 

ایوون  هووای پرسووشاز  ای نمونووه دسووت آموو . بووه 14/9 و 99/9
دانم در مورد مذه  چوه   من می»به این شر  است:  پرسشنامه

 «ای دار . علی ه
(OHI) آكستترورد شتتادكامي ۀپرسشتتنام

بوورای سوونجش  :2 
(، 3993) 4هیل  و آرگایا ۀتج ی نظر ش  ۀشادکامی از پرسشنام

ای  چهووار درجووهپرسووش و ملیووا  پاسووخگویی  30کووه دارای 
هیلوو  و آرگایووا  اسووت، اسووتفاده شوو . (2تووا زیوواد   9 )اصوالا 

و همبستگی درونوی   02/9را  پرسشنامه( ضری  پایایی 3993)
را پرسشنامه  اینپژوهشگران ان .  گ ارش کرده 95/9ها را  گویه

شوواه  قابوا قبوولی از    و انو    قورار داده مورد استفاده  در ایران
( 2211نژاد و زارعی ) هادیروایی و پایایی آن ارائه ش ه است. 

آموووزان  انووشدایوون پرسشوونامه را بوور روی  در پووژوهش خووود
عالوه بر بررسی روایی محتوایی  کردن  ودبیرستانی هنجاریابی 

بوا پونج عاموا بو ر       این پرسشنامه روایی همگرا و واگرایو 
آن را  هفتوه(  4زموانی   ۀ)بوا فاصول   اییپایایی بازآزمو ، شخصیت
 14/9 آن را برابور بوا  آلفای کرونباخ  ( و>92/9P) 11/9 برابر با

شواه ی از  ( نی 2210ثابت و لحفی کاشانی ). ان  دهکرگ ارش 
کرونبواخ   ضری  آلفای ده وکراین پرسشنامه ارائه  ۀروایی ساز

 رانگوروه دختو  بورای  و  11/9 برابر بوا  برای گروه پسران آن را
در پوژوهش حاضور نیو  آلفوای      .ان  گ ارش کرده 02/9 برابر با

دسوت   بوه  04/9برابر بوا  شادکامی آکسفورد  ۀکرونباخ پرسشنام
این پرسشنامه به این شور  اسوت:    های پرسشای از  نمونه آم .
 .«همیشه احسا  لذت و شادی دار »

((PWBQ شناختي روان بهزیستي ۀپرسشنام
بورای سونجش    :5

بوه   ؛2002و داینور )  موایرز  ۀاز پرسشنام شناختی ی روانبه یست
ال و ملیوووا  ؤسووو 21 دارایکوووه  ،(2211صووویادی،  از نلوووا

 (1م کامالا مووافل  تا 2م کامالا مخالف) ای درجه هفت پاسخگویی
های اصلی به یسوتی   مؤلفه پرسشنامهدر این  است، استفاده ش .

ان، شناختی یعنی پوذیرش خوود، روابوط مثبوت بوا دیگور       روان
 سنجشاستلالل، م یریت، ه ف زن گی و رش  شخصی مورد 

 بسویاری  فرهنگوی  بین محالعات در پرسشنامه اینگیرد.  قرار می
 برخووردار  بوا یی  رواییو  پایایی از و گرفته قرار استفاده مورد

 (.2211صوویادی،  از نلووابووه  ؛2005 داینوور، و مووایرز)اسووت 
ان   قرار دادهد استفاده در ایران موررا این پرسشنامه پژوهشگران 

و شواه  قابا قبولی از روایی و پایوایی آن ارائوه شو ه اسوت.     
( 2211و صویادی )  (2215)پوور   عبا  در پژوهشبرای نمونه 
موضووعی شواه  مربوط به روایوی محتووایی و    ۀعالوه بر ارائ
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و  11/9برابور بوا   کرونباخ آن به ترتیو    آلفای این پرسشنامه،
در پووژوهش حاضوور نیوو  آلفووای . سووتگوو ارش شوو ه ا 01/9

 04/9برابوور بووا  شووناختی به یسووتی روان ۀکرونبوواخ پرسشوونام
ایون پرسشونامه بوه ایون      های پرسشای از  نمونه دست آم . به

ن دیوک   هایم آل ا  به ای ه زن گی ،در بیشتر موارد»شر  است: 
 .«است

 
 اجرا و تحلیلروش 

و شوو   وهش انتخووا ژپوو ۀپوو  از انجووا  رونوو  اداری، نمونوو
 در هنگا  .پاسخ دهن ها در اختیار آنها قرار گرفت تا  پرسشنامه

 کنن گان شر  ها، اه اف پژوهش برای شرکت تحویا پرسشنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هویوت  هوای  سوبک  شوود،  مشاه ه می 3چنانکه در ج ول  

 رابحوۀ  شوادکامی  و سبک هویت متعهو  بوا   هنجاری اطالعاتی،
 بوا  و اجتنوابی  پراکن ه هویت سبک و (>92/9Pمعنادار ) و مثبت

همچنین نتایج  .( دارن >95/9Pمعنادار ) و منفی رابحۀ شادکامی
هویت اطالعاتی و سوبک   سبک بینده  که  نشان می 3ج ول 

شناختی رابحوۀ مثبوت و معنوادار     هویت متعه  با به یستی روان
(92/9P<) های هویت هنجاری وجود دارد، اما رابحۀ بین سبک 

 پژوهشوگران بوا  نکردن در همکاری یا همکاری  آنهاداده ش  و 
از طرین ضری  همبستگی پیرسون  ها دادهحن انتخا  داشتن . 

بوا اسوتفاده از    وگا   گا  به ۀتحلیا رگرسیون چن گانه به شیوو 
 ش .تحلیا  21 ۀنسخ SPSSاف ار  نر 
 

 ها فتهیا
حو اکثر و   هموراه بوا   معیوار انحوراف   و میوانگین  ،2ج ول در 

هووای هویووت، شووادکامی و  بووه سووبک حوو اقا نموورات مربوووط
 ارائه ش ه است.شناختی  یستی روانبه 
تعه  های هویت و ملیا   همبستگی بین سبک 3در ج ول  

 شناختی ارائه ش ه است: هویتی با شادکامی و به یستی روان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شوناختی معنوادار نیسوت    اجتنابی بوا به یسوتی روان   و و پراکن ه
(95/9P>). بورای   رگرسیون تحلیا نتایج 4و  2 های ولج  در

 .است ش ه ارائه هویت های سبکشادکامی از طرین  بینی پیش
 هوای  سوبک  بوین  شوود، از  مشاه ه می 2چنانکه در ج ول  

 سوبک هویوت متعهو     و اطالعواتی  طی دو گا  سوبک  هویت،
انو ؛ در گوا  اول سوبک هویوت      کنن ۀ شوادکامی بووده   بینی پیش

درص  از واریان  شادکامی را تبیین نموده و در گا  39متعه  

 شناختي هاي هویت، شادكامي و بهزیستي روان سبک ، حداكثر و حداقل نمراتمعيارميانگين، انحراف  ت1جدول 
 

 M SD ها مؤلره ردیف
حداكثر 

 نمره

حداقل 
 نمره

 82 15 93/1 29/92 سبک اطالعاتي 1

 18 58 35/5 25/92 سبک هنجاري 8

 18 51 99/1 21/81 اجتنابي ت سبک پراكنده 9

 19 51 12/1 28/99 مقياس تعهد هویتي 5

 83 111 22/15 91/22 شادكامي 1

 12 113 31/88 19/29 شناختي بهزیستي روان 9

 
 شناختي شادكامي و بهزیستي روان هویت با تعهد و مقياس هویت هاي سبک بين همبستگي نتایج تحليل ت8 جدول

 

 سبک هنجاري سبک اطالعاتي متغيرها
 ت سبک پراكنده

 يباجتنا
هویت 
 متعهد

99/2** شادكامي  
**85/2 *1/2- **11/2 

 15/2** -29/2 28/2 12/2** شناختي بهزیستي روان
 

            92/9P<              **95/9P<* 
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سبک هویت متعه  قرار  دو  که سبک هویت اطالعاتی در کنار
درص  رسی ه کوه از   31ش ۀ شادکامی به  گرفته، واریان  تبیین

این مل ار یک درص  سوهم انحصواری افو ودۀ سوبک هویوت      
بورای   رگرسویون  تحلیوا  نتوایج  4اطالعاتی اسوت. در جو ول   

 ارائه هویت های شناختی از طرین سبک به یستی روان بینی پیش
 است. ش ه

 هوای  سوبک  بوین  شوود، از  شاه ه میم 4چنانکه در ج ول  
 کننو ۀ  بینوی  پویش  طی یوک گوا  سوبک هویوت متعهو       هویت،

شناختی بوده است؛ به این ترتی  کوه طوی یوک     به یستی روان
درصوو  از واریووان  به یسووتی  3گووا  سووبک هویووت متعهوو ، 

 شناختی را تبیین کرده است. روان
 

   بحث
 هوای  کسوب  بین رابحۀ این پژوهش که با ه ف تعیین و بررسی

دانشوجویان   بوین  در شناختی روان به یستی و شادکامی هویت،
اطالعواتی، سوبک هویوت     هویوت  سبک که اجرا ش ، نشان داد

 و شوادکامی  بوا  هنجاری )فلط بوا شوادکامی( و هویوت متعهو     
. (3رابحۀ مثبت و معنادار دارن  )جو ول   شناختی روان به یستی

 پوتمن  و فیلیوپ  و  (2003)هوای برزونسوکی    این نتایج با یافته
 اطالعاتی هویت سبک بین که رسی ن  نتیجه این به که( 3991)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،دارد وجوود  معناداری و مثبت ۀرابح شناختی روان به یستی و 

بووه نلووا از  ؛2092) اریکسووون همچنووین. نشووان دادهمسووویی 
 موفون  گیوری  شوکا  که است معتل ( 3995و بوسما،  ولیورا 
 شوناختی  روان به یسوتی  مهم های کنن ه بینی پیش از یکی هویت
 نشوان ( 2219)ان همکوار  و دانشورپور پژوهش های یافته .است
 معنواداری  طور به هنجاری و اطالعاتی هویت های سبک که داد

 روابوط  داشوتن  .هسوتن   اجتمواعی  صومیمیت  ۀکننو   بینوی  پیش
 ایجواد  بورای  راهوی  ممکون اسوت   دیگوران  با مثبت و صمیمانه
. باشوو  افووراد در زنوو گی از رضووایت و شووادکامی احسووا 

آینو ه، از   مثبوت و دیو  مثبوت بوه     ۀبا ، خودپنو ار  نف  ع ت
ممکون   کوه  های همراه با سبک هویت اطالعواتی اسوت   ویژگی
موفن  هویت با افراد نلش مهمی داشته باش . شادکامیدر  است

 زنو گی  در کوه  تصومیماتی  بوه  نسوبت ( اطالعاتی گیری جهت)
 برخووردار  بهتوری  زنو گی  از و دارن  تری مثبت دی  ،گیرن  می

نیو  در ایون    تیشوناخ  روان سوالمت  و مثبت احساسات هستن .
تأثیر قرار  را تحت شادکامی این افراد فراد با تر است که می انا

 (.2214شهرآرای، ) ده  می
به نلا از آقاجانی و  ؛2015کت ل و همکاران ) ۀنتایج محالع 

کوه رشو  هویوت بوا دوا  روابوط       نشوان داد ( 2211همکاران، 
(. بوا 2211، و همکواران  مستلیم دارد )آقاجانی ۀفردی رابح بین

 هاي هویت شادكامي از طریق سبک بيني پيش ت نتایج تحليل رگرسيون گام به گام براي9جدول 
 

 گام
مقادیر ثابت و 

 بين متغيرهاي پيش
B SE β t R R2 F 

1 
 - 91/9 19/85 مقدار ثابت

**82/2 
11/2 89/2 15/133 

 18/2 232/2 99/1 هویت متعهد
**11/15 

8 

 - 32/9 22/12 مقدار ثابت
**53/5 

 51/2 11/2 13/1 هویت متعهد 22/2 82/2 18/2
**93/12 

 18/2 11/2 91/2 سبک هویت اطالعاتي
*22/8 

 

              92/9P<              **95/9P<* 
 

 هاي هویت شناختي از طریق سبک بيني بهزیستي روان پيش ت نتایج تحليل رگرسيون گام به گام براي5جدول 
 

 گام
مقادیر ثابت و 

 بين متغيرهاي پيش
B SE β t R R2 F 

1 
 - 33/1 5/19 مقدار ثابت

**31/2 
15/2 28/2 12/11 

 15/2 12/2 12/2 هویت متعهد
**95/9 
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 بینوی کورد کوه افو ایش و     تووان پویش   توجه به این یافته نی  می
ای دریافوت   فوردی از طریون عاموا واسوحه     پای اری روابط بین

باعووث ارتلووای  ،نفوو  عوو ت بووا  بووردنحمایووت اجتموواعی و 
پووژوهش  .شووود موویفوورد  شووناختی روان شووادکامی و به یسووتی
 و  اکنو ه ( نشان داد که سبک هویت پر2215حجازی و فرتاش )

 و اطالعوواتی هووای سووبک اجتنووابی بووا هویووت متعهوو  پووایین و
در . دارنو   مثبت همبستگی هویت متعه  با  با دو هر ،هنجاری

 به یسووتی و بووین هویووت متعهوو  بووا شووادکامی ۀراسووتای رابحوو
 اطالعاتی هویت سبک به که افرادی توان گفت میشناختی  روان

 توری  روشن و تر قوی هویتی تعه ات کنن ، می تکیه هنجاری و
 در همین راستا. دارن  اجتنابی و  پراکن ه سبک با افراد به نسبت
 اصلی د یا از یکی زیاد احتمال به که کرد گیری نتیجه توان می

هویوت   بوا  افوراد  در بیشوتر  شوناختی  روان به یستی و شادکامی
 هویوت  هوای  سوبک  از یکوی  سومت  به آنها گرایش با ، متعه 

( 3923نوو و هوامفری  )  واه ۀمحالع. است هنجاری یا اطالعاتی
و  شادکامی باگروهی های  نی  نشان داد که مشارکت در فعالیت

  مثبت و معناداری دارد. ۀرابح به یستی
 هویوت  سوبک که وهش نشان داد ژهای این پ همچنین یافته 

ج ول ) داردمنفی و معنادار  ۀرابح شادکامی با اجتنابی و پراکن ه
 محالعوۀ تووان بوه    بوا ایون یافتوه موی     همسوهای  از پژوهش .(3

 نتیجه این به خود پژوهش دراشاره کرد که ( 2003)برزونسکی 
 شناختی روان به یستی با اجتنابی و  پراکن ه گیری جهت که رسی 
 سوبک  ایون  بوه  بیشوتری  گرایش که افرادی ومنفی دارد  ارتباط
 برخوووردار کمتووری شووناختی روان به یسووتی از ،دارنوو  هووویتی
 شووکری و همکوواران و( 3995) بوسووما و ولیووورا  .تن هسوو

 بوا  رویوارویی  از اجتنوا   که رسی ن  نتیجه این به نی ( 2219)
 ۀرابحو  شوناختی  روان به یسوتی  بوا  هویت به مربوط موضوعات

 کوه  داد نشوان ( 3991)پتمن  و فیلیپ  ۀنتایج محالع .دارد منفی
 از توری  ینپای سحو  اجتنابی و پراکن ه هویت سبک با نوجوانان
 و اطالعواتی  هوای  سوبک  به نسبت و دهن  می نشان را به یستی

 ،(2003) برزونسووکی. دارنوو  امیوو واری کمتووری  هنجوواری
( 3999)کووا   و برزونسووکی و (2009)فووراری  و برزونسووکی
 بیش اجتنابی، و پراکن ه هویت سبک دارای افراد کهاعتلاد دارن  

 مو ار  هیجان و ابیاجتن راهبردهای از های هویت، سبک از دیگر
 ایون  بور ( 3995) کوا   و برزونسکی همچنین کنن . استفاده می

 بورای  اجتنوابی وو   پراکنو ه  هویوت  سوبک  دارای افراد که باورن 
 بوا  اجتمواعی  حمایوت  ۀشوبک  حفوظ  و دوسوتانه  روابط تشکیا
 و دارن  خود همسا ن با ضعیفی روابط هستن ، رو روبه مشکا

 پوایینی  سوحح  در روابوط  درن باز بود و صمیمیت می ان نظر از
 هویوت  سوبک  بوا  کوه  با  در ش ه گفته موارد تما . دارن  قرار

 یها کنن ه بینی پیش از ممکن است است همراه اجتنابی و پراکن ه
 هویت سبک با افراد در شناختی روان به یستی و شادکامیمنفی 
 مثبوت  طور به هویت سبک این همچنین.  باش اجتنابی و پراکن ه

 توأثیرات  برابور  در تحرکوی  بوی  و ضوعف  و عواطفی  تنا اج با
 توجوه  با (.3995، بوسما و یورا لو)است  ارتباط در اضحرا 

 قووی  هوای  کننو ه  بینوی  پویش  بینی از خوش و امی واری اینکه به
پایین ایون   های ن  و محالعات مختلف بیانگر نمرههست شادکامی

ی اسوت  اجتنواب  وو  دو مؤلفه در افراد بوا سوبک هویوت پراکنو ه    
دارای ایون   افوراد  کوه  داشت انتظار توان می ،(2000 فرانسی ،)

 به حال عین در و دهن  را نشان کمتری کامیشاد سبک هویتی،
 خوود  زنو گی  از افوراد  ایون  که یی شناختی ارزیابی اینکه علت
 به یسوتی  از کوه  دارد وجوود  احتموال  ایون  ،اسوت  منفی دارن 

 آنهوا  شوادکامی  بور  ی ن موضو  این که باشن  برخوردار کمتری
 (.3995و زکو،  و گایلن)گذارد  می تأثیر

 هوای  سوبک  بوین  از کوه  داد رگرسویون نشوان   تحلیا نتایج 
 ۀکننو   بینوی  پیش عه تهویت م و اطالعاتی هویت سبک هویت،

 شوناختی  روان به یستی ۀکنن  بینی پیش هویت متعه  شادکامی و
 (2009) فوراری  و برزونسوکی  پژوهش .(4 و 2هستن  )ج ول 

 ۀملابل سبک و منحلی گیری تصمیم با با  تعه  که ده  نشان می
 احسوا   تراشوی،  دلیا کاری، اهمال با و مثبت ۀرابح م ار مسأله
 آنجوا  از. دارد منفی ۀرابح کمرویی و گیری تصمیم از قبا تر 
 تووأثیر کووه مهمووی هسووتن   هووای مؤلفووه از عواموواایوون  کووه
 تواننو   موی  نو ، ردا در فورد  به یسوتی  ایجواد  بر ای مالحظه قابا

هویوت   ملیا را با شناختی  روان بینی به یستی تاح ودی پیش
 بوا  افوراد  کوه  داد نشوان  (3992) برزونسوکی  تبیین کنن . متعه 
 بوا  افوراد  بوا  ملایسوه  در اطالعاتی و هنجاری هویت های سبک
 ینیرومنو تر  هوویتی  تعهو ات  اجتنابی و سردرگم هویت سبک
 از مختلوف  های پژوهش که بای  گفت نی  را موضو  این دارن .
 اطالعواتی  هویوت  سوبک  کوه دهن   نشان می پژوهشاین  جمله
 به یسووتی و شووادکامی ۀکننوو  بینووی پوویش مهووم عوامووا از یکووی
 بوا  اطالعواتی  هویت سبک وقتی همچنین و است شناختی روان
 توانو   موی  بهتور  ،شود همراه نی  هویت متعه  تعه  با ی می ان
 بینوی  پویش  افراد در را شناختی روان به یستی و شادکامی می ان
 کوه  داد نشوان ( 3995)کوا    و برزونسوکی  ۀمحالعو  نتایج .کن 

 دانشجویان با ملایسه در اطالعاتی، هویت سبک دارای دانشجویان
 در اجتنووابی،ووو   پراکنوو ه و هنجوواری هویووت هووای سووبک دارای
 هوای  مهوارت  خوود، شایسوتگی   تحصویلی،  اسوتلالل  هوای  ملیا 

 بوا  پای ار و صمیمانه روابط ایجاد دیگران، تحما و احترا   گی،زن
های  برنامه داشتن و بینی واقع نف ، ع ت عاطفی، استلالل دیگران،

 .کنن  می کس  با تری نمرات زن گی برای م تبلن 
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 (3995) کووا  و همچنووین براسووا  پووژوهش برزونسووکی 
 ابوو ملایسووه در اطالعوواتی هویووت سووبک دارای دانشووجویان
، سوالمت  اجتنوابی  و  پراکنو ه  هویوت  سوبک  دارای دانشجویان

بوا توجوه بوه    . دارن تری  متعادل زن گی سبک و جسمانی با تر
 مثبوت  ۀبوه شویو   ممکن است ش ه گفته عواما از یک هر اینکه

 توا ،  را تحت تأثیر قرار دهو  شناختی روان به یستی و شادکامی
 ق رت ،اطالعاتی هویت سبک که است بینی پیش قابا ح ودی

. باشو   را داشوته  شوناختی  روان به یسوتی  و شادکامی بینی پیش
 دلیووا اینکووه بوور ایوون باورنوو  کووه( 3995) بوسووما و یووورا لو

 و( اطالعواتی  گیوری  جهت دارای افراد) موفن هویت های سبک
 میو ان  بوا ترین  (هنجواری  گیوری  جهوت  دارای افراد) زودر 
 در کوه  ایون اسوت   دارن ، را شادکامی و شناختی روان به یستی

 متعهو   بیشتر هویت مرتبط با موضوعات به افراد سبک دو این
 بوا  مثبتوی  طوور  بوه  اطالعواتی  همچنوین سوبک هویوت   . هستن 

 ایون  کوه  اسوت  ارتبواط  در تجربه به باز بودن و مؤثر ارهایترف
 شوود  رو روبوه  هایی موقعیت با بیشتر فرد تا شود می باعث خود
 .باش  زن گی مثبت ارزیابی و یشادکام ۀتجرب مستل   که
 در که گرفت نتیجه توان می پژوهش های یافته بن ی جمع با 

 شوناختی  روان به یسوتی  و شوادکامی  بوا  که دیگری عواما کنار
 نلوش  میان این در نی  هویت های سبک ،هستن  در ارتباط افراد
ولوی ایون نکتوه قابوا توجوه اسوت کوه         . کنو  می ایفا را مهمی
بینوی کاموا میو ان     به تنهوایی قوادر بوه پویش    های هویت  سبک

 . بر ایون اسوا   ن شناختی افراد نیست به یستی روانشادکامی و 
دیگور   ،هوای هویوت   نوار سوبک  آین ه بای  در ک های پژوهشدر 

شوناختی نیو  موورد     شادکامی و به یسوتی روان  مرتبط باعواما 
همچنین در راسوتای انجوا  ایون پوژوهش در      گیرد. توجه قرار

شود ایون متغیرهوا در جواموع دیگور و      ویان، پیشنهاد میدانشج
ای نی  مورد بررسی قرار گیرد. ایون پوژوهش    صورت ملایسه به

از آنجا که پوژوهش حاضور از    است. داشتههایی نی   مح ودیت
و معلوولی از نتوایج   ت علو  ۀبرداشت رابح ،نو  همبستگی است

هش بور  با توجه به اجرای این پوژو . همچنین پذیر نیست امکان
یو   به جوامع دیگر باهای پژوهش  تعمیم یافته ،دانشجویانروی 

  گیرد. صورت در نظر گرفتن تما  جوان با با احتیاط و 
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