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 پژوهشكدة خانواده

 

 

 

 تدوين مدلي جهت تبيين پايگاه هاي هويت

 در ارتباط با سبك هاي دلبستگي به والد و خدا، الگوهاي عملكرد خانواده

 و مقابله مذهبي

 

1دكتر فاطمه شهابي زاده: مجري
 

 2 دكتر محمد علي مظاهري:استاد راهنما

3حي دكتر مهديه صال:اساتيد مشاور
 

4دكتر ولي اله فرزاد
 

 )رساله دكتري تقدير شده جشنواره(
 

 :چكيده

تدوين مدلي جهت تبيين پايگاه هاي هويت با توجه به نقش               هدف از مطالعه حاضر      
مولفه عاطفي تاريخچه دلبستگي و كاركرد خانواده، مولفه معنوي دلبستگي به خدا و                

 تا الگوي منسجمي را جهت       د،نقش راهبرد مقابله مذهبي در تجارب بحراني مي باش           
. تدوين كند فرضيه جامعه پذيري و جبراني در جهت تبيين پايگاه هاي هويت               كاربرد  

مقياس هاي ميزان مذهبي بودن والد، دلبستگي به والد، مقياس پيوستگي و انعطاف                 
و پايگاه هاي   )  R-COPE(، دلبستگي به خدا، مقابله مذهبي       )4نسخه  (پذيري خانواده   

 دانشجو كه به صورت چند مرحله اي از بين دانشگاه هاي تهران                 770ط  هويت توس 
 انتخاب شده بودند، تكميل شد، جهت تحليل نتايج نيز از روش تحليل عاملي تاييدي و 

در پژوهش حاضر جهت تدوين     .  اكتشافي و مدل يابي معادالت ساختاري بهره گرفته شد        
 متغيري بر پايه هر يك از فرضيهمدل نهايي پايگاه هاي هويت، مدل هاي ساده سه 

 مجموعه فرضيه هاي مربوط به مدل هاي ساده          2در اين راستا    .  آزمون شد   اي پژوهش 
 نقش تاريخچه دلبستگي، كاركرد خانواده و مولفه هاي مذهبي با پايگاه هاي هويت و 

 
 علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجندعضو هيات  1

 عضو هيات علمي  گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز 3
 عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي 4
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 ژوهشكدة خانوادهپ 

  

 

همچنين مدل هاي ساده مربوط به فرضيه هاي مذهبي بودن انطباقي و جبراني تنها در                
 .روابط بين متغيرهاي پيش بيني كننده در مدل فرضي هويت مورد بررسي قرار گرفت

 نتايج مدل نهايي نشان داد ميزان مذهبي بودن والد پيش بيني كننده سبك هاي                    
دلبستگي به والد مي باشد و تنها سطوح مذهبي مادر نقش مستقيمي در كيفيت ارتباط               

د خانواده پيوسته منعطف ميانجي گر رابطه بين        همچنين نتايج نشان دا   .  فرد با خدا دارد   
ايمني به والد و ناايمني به پدر با ايمني به خدا مي باشد، افزون بر اين خانواده گرفتار                     
شده سخت ميانجي گر رابطه بين ناايمني به مادر و دوسوگرا به خدا و خانواده رهاشده                  

. نابي و دوسوگرا به خدا مي باشد      آشفته نيز ميانجي گر رابطه بين ناايمني به والد و اجت           
در مدل حاضر ناايمني به پدر پيش بيني كننده مستقيم دلبستگي اجتنابي به خدا                   

تماعي و پذيرش   جيادگيري ا (به هر حال نتايج در ارتباط با فرضيه انطباقي           .  بدست آمد 
جستجوي ارتباط با خدا به عنوان چهره دلبستگي          (و جبراني   )  ارزشهاي مذهبي والد  

نتايج همچنين نشان داد دلبستگي ايمن به        .  مورد بحث و بررسي قرار گرفت      )  نشينجا
خدا ارتباط بين خانواده پيوسته منعطف و مقابله مذهبي مثبت را ميانجي گري مي كند               
و همچنين دلبستگي اجتنابي به خدا ميانجي گر رابطه بين خانواده رهاشده آشفته و                 

گي دوسوگرا به خدا نيز ميانجي گر اثر الگوهاي           مقابله مذهبي مثبت و منفي و دلبست       
خانواده رهاشده آشفته و گرفتار شده سخت بر مقابه مذهبي منفي مي باشد، به هر حال                

از .  مدل نشان داد كاركرد خانواده نقش مستقيمي بر پيش بيني مقابله مذهبي ندارد                
ي به خدا و رشد     طرفي مدل نشان داد مقابله مذهبي مثبت ميانجي گر رابطه بين ايمن             

هويت اكتسابي و همچنين مقابله مذهبي منفي ميانجي گر رابطه بين ناايمني به خدا و                
به هر حال نتايج نشان داد راهبرد هاي مقابله مذهبي در            .  هويت غير اكتسابي مي باشد    

 . تجارب بحراني گذشته شكل دهنده پايگاه هويت مي باشد
اجتنابي به خدا به ترتيب پيش بيني كننده مثبت هويت   عالوه بر اين در مدل مفهومي ايمني و         

افزون بر اين مدل نشان داد خانواده متعادل پيش بيني           .  پيش رس و سردرگم نشان داده شد       
كننده مستقيم هويت اكتسابي و خانواده رهاشده آشفته پيش بيني كننده هويت ديررس و                  

نده هويت پيش رس و سردرگم      سردرگم و همچنين خانواده گرفتار شده سخت پيش بيني كن          
به هر حال نتايج در    .  مي باشد، ايمني به پدر نيز پيش بيني كننده هويت پيش رس بدست آمد             

ارتباط با نقش پايه ايمني و پناهگاه مطمئن خدا و همچنين اهداف تعاملي ناشي از دلبستگي                  
 . فتبه والد در جهت پيش بيني نوع اكتشاف و تعهد مورد بحث و بررسي قرار گر
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