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 یبدنتیتربهویت با کیفیت دوستی در بین دانشجویان  و تعهدی هویت هاسبکارتباط بین 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
 . طیبه زرگر2. محبوبه طالبی 1

 ی و علوم ورزشی )مدیریت ورزشی(بدنتیترب. کارشناس ارشد 1

 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب2

 

 مقدمه

، چگونه درباره اطالعات مربوط به کنندیمینکه افراد چگونه اطالعات مربوط به خود را پردازش سبک پردازش هویت عبارت است از ا 

 (.5) رندیگیمو تصمیم  کنندیمخود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو 

حوری و مهمی در و تعامل با آنان نقش م ندیآیمی هویت در نوجوانان و جوانان به شمار ریگشکلمنابع  نیترمهمهمساالن و دوستان از 

ی هامهارتدر دنیای اجتماعی خود باید  روروبهی هاچالش. نوجوانان و جوانان برای مقابله با کندیمشناخت فرد از هویت خویش ایفا 

ی هویت حائز اهمیت ریگشکلاساسی شناختی و اجتماعی نظیر همکاری، مشارکت و حل مشکالت، به ویژه مشکالت میان فردی که در 

 اموزند. است، بی

 خود، دوستان با جوانان روابط دوره، این در. است دوستان و همساالن گروه به متمرکز عمده طور به جوانی آغاز در دیگران با ارتباط

 همین پایه بر. است وفاداری و صمیمیت جوانی، دوره در دوست انتخاب اصلی معیار. است خانواده اعضای با او روابط ازتر معموالً گرم

 صمیمانه، دوستی روابط(. 2) کند کشف را خویش هویت و بشناسد را خود تواندیم جوان دوستان، با خصوصی گفتگوهای و یتصمیم

  (.1. )آوردیم فراهم دیگران از عمیق درک دادن پرورش و خود کاوش برای را ییهافرصت

 شناسیروش

بر اساس  «یدوست تیفیک»مالک  ریمتغ راتییبردن به تغ یآن پاست که هدف  ینیبشیو از نوع پ یشیآزما ری، غحاضر طرح پژوهش 

 ریو غ یبدنتیدختر و پسر، تربنفر از  352منظور  نیاست. بد «تیو جنس تیتعهد هو ت،یهو یهاسبک» نیبشیپ یرهایمتغ

ونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری ی تصادفی ساده به عنوان نمریگنمونهبا استفاده از روش  تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسالم یبدنتیترب

( و تقابل دوستی، از طریق گروه 1322(، کیفیت دوستی )حجازی،1992ی هویت )برزونسکی، هاسبکاطالعات نیز از سه پرسشنامه 

 ( استفاده شد. در روش آماری پس از محاسبه میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی برای کلیه متغیرها،1992جان بست،) یسنج

و تحلیل واریانس  tآزمون از  هاتفاوتمدل تحلیل رگرسیون و به منظور آزمون  از ضریب همبستگی و هادادهجهت تحلیل استنباطی 

 چند متغیری استفاده گردید.

 هاافتهی

 وستید کیفیت و هویت سبکمؤلفه  بین .باشندینم دوستی کیفیت برای مناسبی کننده ینیبشیپ هویت تعهد و هویت یهاسبک 

 .ندارد وجود معناداری رابطه دوستی کیفیت و هویت تعهدمؤلفه  بین .ندارد وجود معناداری رابطه

 گیرینتیجه

ی معنادار سه مؤلفه کیفیت دوستی )صمیمیت و افشای خود، وفاداری نیبشیپنتایج تحقیق نشان داد که سبک هویت اطالعاتی توانایی  

. بین سبک هویت و تعهد هویت باشندیمی کننده مناسبی برای کیفیت دوستی نیبشیپتعهد هویت ( را دارد. همچنین و تقابلو اعتماد 

نتایج نشان داد که دانشجویانی که سبک هویتی اطالعاتی باالتری دارند کیفیت باالیی  ؛ وبا کیفیت دوستی رابطه معناداری وجود ندارد

 .دهندیماز روابط دوستی را از خود نشان 

 ی هویت، تعهد هویت، کیفیت دوستیهاسبکی: واژگان کلید
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