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-1مقدمه بیان مساله

روابط اتمما ی از ناصر اساسی هر تامعه محسوب میشود و هسمۀ اصلی تامعه را شیل م یده د و
موتب می شود که کنش گران با گسمر

پيوندهای خود ،کنش های خود را در ساخمار تامعه تسهيل کنن د

و از این طریق به اهداف خود دست یابندم همۀ افراد در تامعه به نو ی برای برقراری ارتباط با دیگ ران در
تال

هسم ند تا مبادالت خود را در زمينه های مخملف سر ت دهند مصالحی)6931 ،م
حمایت اتمما ی برای هر فرد ،یک رابطۀ امن و اطمينانبخش را به وتود میآوردم همچن ين ،حمای ت

اتمما ی یک کمک دوتان به است که با ث ایجاد تصوّ ر مثبت از خود ،پذیر

خود و احساس ارزشمندی

میشود و همۀ این موارد در نهایت ،به فرد فرصتِ خودشیوفایی م یده دم مطالع ات زی ادی ب ر اهمّي ت
حمایت اتمما ی و تأثيرات آن بر تنبههای مخملف زن دگی ،تأکي د داش مه و رابط ۀ آن را ب ا موض و ات
مخملف بررسی کردهاندم تحقيق ات بس ياری حیای ت از آن دارن د ک ه برخ ورداری از حمای ت اتمم ا ی
مطلوب ،فشار روانی را تعدیل میکند؛ به نوان مثال ،راتوس 6م )6335معمقد است ک ه حمای ت اتمم ا ی
اثرات نامطلوب فشار روان ی را از طری ق پ ن رو

توتّ ه اطفی ،ی اریرس انی ،اطّال ات ،ارزی ابی و

تامعهپذیری تعدیل و تضعيف میکندم پژوهش فلمينگ 2م )6332ني بر نقش تعدیلکنندۀ حمایت اتمما ی
بر اسمرس تأکيد داشمه استم لو9م )6331معمقد اس ت حمای ت اتمم ا ی اث رات روی دادهای اس مرسزا را
تعدیل می کند و با ث تجربۀ واطف مثبت میشودم ليو آندرز 4م )2550نشان دادند که حمای ت اتمم ا ی
موتب غلبه بر مشیالت زندگی زناشویی میشود.

فرزندان شاهد در تریان زندگی فردی و اتمما ی خود با چالش ه ای فراوان ی موات ه هس مند ک ه در
برخورد با این چالش ها ،نقش شبیه های اتمما ی آنها در فراهمکردن انواع حمایت ه ای اتمم ا ی بس يار
بااهمّيت استم اینها با توتّه به شرایط خاصّی که دارند ،زودتر در معرض آسيبهای ناشی از ب یت وتهی
و نادیدهگرفمهشدن ،قرار می گيرندم ییی از مسائلی که در مورد فرزندان خانوادههای شاهد ،کمتر توته شده
است ،مسألۀ هویتیابی آنها میباشدم فرآیند هویتیابی ،امری مج ّا از محيط اتمما ی نيست؛ بلیه هویت
در ارتباط با اتمماع شیل میگيرد م ییی از واملی که بر هویتیابی تأثيرگذار بوده و ک مت ر ب ه آن توت ه
شده است ،حمایت اتمما ی است مارییسون)6313 ،م
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 مفهوم حمایت اجتماعی

مفهوم حمایت اتمما ی 6از نظریۀ مشهور اميل دورکهایم 2م ،)6302تامعهشناس فرانسوی ،دربارۀ رابطۀ
انسجام اتمما ی و مي ان خودکشی بررسی شده استم بنابر نظر دورکهایم ،هرچه احس اس پيون د ف رد ب ا
گروهش مبرای مثال با خانوادها ) بيشتر باشد ،احممال بهخط ر افم ادن س الممی ف رد ک اهش م ییاب د و
بر یسم حمّ ی ممین است در چنين شرایطی ،فرد سالمت خود را به خاطر دیگران به خطر بيندازد مبه نقل
از بداللهی)6936 ،م
کوب 9م )6311حمایت اتمما ی را ا مقاد شخصی ای م یدان د ک ه در نميج ۀ آن ،ف رد دوس ت داش مه
می شود ،مورد احمرام قرار می گيرد و ارزشمند می شود و به یک شبیۀ اتمم ا ی و تعهّ دات ممقاب ل وص ل
میشودم از نظر وی ،حمایت اتمما ی با ث می شود افراد باور کنند که مورد القه ،مراقبت ،شق ،احم رام
و برای دیگران ارزشمند هسمند و به شبیهای با تعهّدات دوسویه تعلّق دارندم
ليو م ) 2556حمایت اتمما ی را به نوان ارتباطات مفيد بين افراد در نظر گرفمه است؛ به بارت دیگر،
منظور از حمایت اتمما ی ،تبادالت بين فردی در ميان ا ضای شبیه ب ه ص ورت دوس ویه ،غي ررس می و
معموالً خودبه خودی و سودمند است مبه نقل ازحيدری)6933 ،م
حمایت اتمما ی ،طبق نظر موسم« ،)6319احساس ذهنی از تعلّقداشمن ،پذیرفمهشدن ،دوس ت داش مه
شدن ،و مورد نياز بودن به خاطر خود فرد و به خاطر آنچه می توان د انج ام ده د» ،اس تم ک ان4حمای ت
اتمما ی را به نوان یک منبع کلّی و در دسمرس از شبیۀ دوسمان و آشنایان فرد ،مفهومسازی کرده که ب ه
فرد در مواتهه با مشیالت روزانه یا بحرانهای تدّیتر کمک م ی کن د و ای ن حمای ت بای د ب ه ص ورت
دوسویه در شبیۀ اتمما ی آنها برقرار باشد ممعممدی شلم اری ،اژهای ،آزاد فالح و کيامنش)6936 ،م
 انواع حمایت اجتماعی

دیویسون م ) 6934دو تنبۀ مده برای حمایت اتمما ی مطرح کردهاند  :حمای ت س اخماری و حمای ت
کارکردیم در تقسيم بندی دیگری ،ویل م ) 6333چهار نوع حمایت اتمما ی را تعریف میکند که میتوان د
زیرگروه حمایت کارکردی قرار گيرد :حمایت اب اری ،حمای ت احمرام ی ،حمای ت اطّال اتی و حمای ت
همراهانهم هاوس م )6336چهار نوع حمایت را مطرح میکند که ب ارتان د از :حمای ت هيج انی ما م ال
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احمرامّامي ) ،حمایت ارزیابیکننده مپسخوراند دربارۀ رفمار و دیدگاه افراد) ،حمایت اطال اتی منص يحت و
تمع آوری اطال ات مؤثر در حلّ مسأله) و حمایت اب اری مبه نقل از معممدی شلم اری و دیگران)6936 ،م
سارافينو م )6333به دسمه بندی حمایت اتمما ی در  0مقولۀ حمای ت اطفی ،ارزش يابانه ،اب اری ی ا
ملموس ،اطّال اتی و شبیهای پرداختم در تقسيمبندی دیگر ،انواع حمایت اتمما ی به سه دس مۀ حمای ت
اتمما ی اطفی ،حمایت اتمما ی اب اری و حمایت اتمما ی اطّ ال اتی تقس يم ش ده اس تم در نهای ت،
میتوان حمایت اتمما ی را در دو بعد ذهنی و ينی بررسی کرد که منظور از بعد ذهنی حمایت اتمما ی،
همان حمایت اتمما ی ادراکشده و منظور از بعد ينی ،حمایت اتمما ی دریافتشده استم
 مفهوم هویت و هویتیابی

از مفهوم هویت ،تعاریف مخملفی شده استم در واقع ،هویت واقعيمی چندبع دی اس ت و از منظ ر ه ر
رشمه از لوم ،تعریف خاصی دارد ،با این وصف تمامی آنها بر خصایص مشمرکی؛ مانند داشمن تص ویری
خاص و روشن از خود ،تامعه و تهان و کسب کردن نظام ارزشی که در آن خوبیها ،ب دیه ا و بای دها و
نبایدها را تعریف میکند ،اشاره دارد.

مانوئل کاسمل  ،6هویت را روند ساخمهشدن معنا بر پایۀ یک ویژگی یا یک دسمه ویژگیهای فرهنگی که
بر دیگر منابع معنابرتری دارند ،تعریف میکند مکاسمل  ،6935 ،صم )22
تان کروگر 2م )6331هویت را توازن برقرار کردن ميان خود و دیگران میداندم در تای دیگ ری ني

آن

را هم چون یک مرحله در چرخۀ زندگی میپندارد مبه نقل ازفرتا )6934 ،م
بورک 9م )6336معمقد است که فرآ یند هویت یک نظام کنم رل ادراک اس ت و هوی ت ،مجم وع مع انی
به کارگرفمه برای خود در یک نقش یا موقعيت اتمما ی را شامل می شود که فرد را به طور خ اص تعری ف
میکند مبه نقل از برزونسیی)2559 ،م برزونسیی م ) 2559هویت را یک نظریه راتع به خویشمن میداند و
معمقد است که افراد به سبکها و شيوههای مخملف ،به نظریهپردازی راتع به خ ود م یپردازندمارییس ون
م )6313هویتیابی را پدیدهای روانی -اتمما ی میداند که در دورۀ نوتوانی ظهور میکندم از نظر او ،س ه
نصر درونی در احساس هویت ،نقش مرک ی را بازی میکنند؛ ییی ،ویژگی های بيولوژییی که در خ الل
ب رگشدن تغيير پيدا میکنندم دیگری ،نيازها ،الی ق ،احساسات و حامي ان وی ژۀ روانش ناخمی و دیگ ری،
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سابقۀ اتمما ی و فرهنگی خودمان که فرصت ها را برای بيان و بازشناسی ،تشیيلدهندههای ه ر دو ف راهم
میکند مبه نقل از برزونسیی)2559 ،م
 رویکردها و نظریههای هویتیابی

در مورد هویت و چگونگی شیلگيری آن ،اندیش مندان بسياری از منظرهای ممف اوت س خن گفم هان دم
اغلب صاحب نظران برآنند که تشیيل هویت ،فرآیندی است که در تمام طول زندگی ادامه دارد؛ امّا به سبب
زایندگی ،خلّ اقيت و نياز به اس مقالل در دورۀ نوت وانی تی وین هوی ت در ای ن دوره از اهمي ت وی ژهای
برخوردار استم
رویکردهای گوهرگرا :در این روییرد ،هویت برساخمه ای در سطح تعاملی یا فرآیندی تبادلی استم در
این تا انسان یک فا ل شناسای آزاد نيست؛ بلیه یک فرد از یک تمع است؛ تمعی که تهان را ب ه یگان ه
خودی و بيگانه تقسيم میکندم «مک گرین 6معمقد است انسان غربی برای تعریف هویت خود ،هم واره ب ه
تفاوت هایی که با دیگران دارد رتوع کرده و آن را تفسير کرده استم سيیوس 2معمقد اس ت زنجي رهای از
تضادهای سلسلهمراتبی اندیشۀ غربی را ساخت بندی کرده و مل سياس یا

را اداره م یکن دم ب ه ا مق اد

ایریگاری ،9خردگرایی غربی به وسيلۀ اصل هویت مشخص شده ک ه در آن ابه ام و دوگ انگی ب ه ح داقل
کاهش یافمه استم دلوز 4ني تال

می کند این روییرد را تحت نوان فلسفه رسمی دسمگاه دولت در غرب

مورد تحليل قرار دهد» مبه نقل از تاتيک ،6934 ،صصم )29-20م
رویکردهای سازهگرا :سازهگرایی اتمما ی از تمله روییردهایی است که در مقابل گوهرگرایان ش یل
گرفتم این اندیشمندان معمقدند که هویت ،ساخمه و پرداخمه ای اتمما ی است و در ظ رف زم ان و می ان
خاص شیل گرفمه و معنا مییابدم بر مبنای نظر دیانا فاس0چند اصل مهم در سازهگرای ی م یت وان مط رح
کرد :آن چه در تهان خارج مشاهده میشود ،طبيعی نيست؛ بلیه برساخمۀ اتمماع است؛ برای نمونه ،مفهوم
«تنسيت» در تاریخ را نباید بر مبن ای تمای طبيعی بين زن و مرد توتيه کرد؛ زی را ای ن مفه وم در س اخت
اتمما ی به وتود آمده استم مفاهيم ،محصول ترتيبات خاصّ اقمصادی و اتمما ی هسمند ،نه تنه ا دان ش
به طرز اتمما ی ساخمه میشود؛ بلیه از طریق کنش و و اکنش بين افراد تامعه ت داوم م ییاب دم بن ابراین،
تداوم دانش بشری بيش از آن که از کارآمدی آن در برخورد با واقعيت ها ناشی شده باشد ،تنب ۀ اتمم ا ی
1 Mac Green
2 Cixous
3 Irigaray
4 Deleuze
5 Diana Fuss

777

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

سال سيزدهم

داردم بين دانش و کنش اتمما ی نسبمی وتود دارد؛ یعنی هر س ازۀ اتمم ا ی ن وع خاصّ ی از ک نشه ای
اتمما ی را طلب میکندم مارکس 6در روییردی همسو با سازهگرای ان ،هوی ت را ب ه مثاب ه ی ک برس اخمۀ
طبقاتی ،مورد بحث قرار میدهدم
رویکرد روانشناختی :روانشناسان معمقدند شیل گيری و رشد هوی ت در دورۀ نوت وانی ب ه ص ورت
یک موضوع اساسی درآمده و در سالهای توانی و ب رگسالی ني تداوم مییابدم «پدیدۀ نوت وانی ب ا ای ن
پرسش اساسی همراه است که نوتوان از خود میپرسد من کيسمم؟ مدّتها طول میکشد تا نوت وان پ س
از پيمودن نشيبو فرازهای مبارزه برای خودآگاهی و اسمقالل ،به نقطۀ طف دیگری برسد و به خود پاسخ
دهد که «من خودم هسمم»م دست یابی به این سطح از خودآگاهی ،برای شیلگيری هویت ب رگسالی ف رد،
حائ اهميّت حياتی است» ملطفآبادی ،6936 ،صم )623م
نظریۀ اریک اریکسون :ارییسون هویت را احساس همانندی ،تداوم ،ییمایی و اسمقالل فردی م یدان د
که از باور وی در زمينۀ هدفها ،ارز ها و تصویر بدنیا

سرچشمه میگيرد ارییسون 6319 ،به نق ل از

قسامی)6939 ،م او ابمدا اصطالح هویت من را برای توصيف مسائل روان ی بعض ی از نظامي ان بازگش مه از
تنگ تهانی دوم ،به کار بردم او مشاهده کرد که این س ربازان نم یتوانن د از ه دۀ تغيي ر نق ش خ ود از
سربازی به شهروند ادّ ی برآیند و در انطباق با وظایف و مسؤوليتهای تدید خود ناتوان هسمند .با توتّه
به نظریۀ روانی -اتمما ی ارییسون ،هویت به مثابه یک چهارچوب مرتع مل میکند که فرد ب ه منظ ور
تفسير تجارب شخصی و گفت وگو دربارۀ معنا ،هدف و تهتگيری زندگی خود ،از آن اس مفاده م یکن دم
ارییسون مرحلۀ نوتوانی را به نوان فرصمی برای حلّ دوبارۀ هویت از طریق ترکيبی که یییسازی ش ده
و تعالی بخش تمام همانندسازیهای گذشمه است ،میداندم این یییسازی تهت ایجاد یک کلّ تدید ب وده
که براساس آن چي هایی است که قبالً وتود داشمه است مارییسون 6313 ،به نقل از برزونسیی)2559 ،م
نظریۀ جیمز مارسیا :تمي
گسمر

مارس يا 2م ) 6331مفه وم نظ ری ارییس ون در م ورد هوی ت را از طری ق

پایگاه های هوی ت ب ه ن وان وس يلهای ب رای مطالع ۀ تجرب ی هوی ت توس عه دادم وی مص احبۀ

نيمهساخماریافمهای که کاو

و تعهّد هویت را برای مشخص کردن پایگاه هوی ت اف راد ارزی ابی م یک رد،

ترتيب دادم او هویت را با به کارگيری دو مفهوم کاو

و تعهّد شرح دادم کاو

مربوط به بحران میشود و

آن تمای های شناخمی و رفماری را نشان میدهدم تعهّد  ،به بارتی دیگر ،یک فرآیند تصميمگيری اس تم ب ا
درنظرگرفمن وتود یا فقدان هر یک از این دو معيار مکاو

و تعهّ د) ،در دورۀ ش یلگي ری هوی ت ف رد
1 Marx
2 James Marcia
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میتوان پایگاه های هویت فرد را تعيين کردم مارسيا با ترکيب فقدان یا وت ود ای ن معياره ا ،چه ار پایگ اه
هویت موفق ،دنبالهرو ،بحران زده و سردرگم را مشخص کرد ممارسيا 6333 ،به نقل از رومانو)2554 ،م
جدول  -1پایگاههای هویت مارسیا براساس دو معیار تعهّد و کاوش
شاخص

فقدان کاوش

وجود کاوش

وتود تعهّد

هویت دنبالهرو

هویت موفّق

فقدان تعهّد

هویت سردرگم

هویت بحرانزده

نظریۀ برزونسکی :برزونسیی م ) 6333-6335الگویی را مطرح کرده است که به تف اوت در فرآین دهای
شناخمی -اتمما ی توانان در ساخت ،نگهداری و انطباق هویت خودشان تأکيد داردم الگوی برزونسیی بر
آن دسمه از فرآیندهای اتمما ی -شناخمی مبمنی است که طی آن ،افراد براس اس ش يوۀ ترتيح ی پ رداز
اطّ ال ات مربوط به خود ،گفتوگو دربارۀ موضو ات مربوط به هویت و تصميمات فردی ،در وضعيتهای
ممفاوت قرار میگيرن دم فرآین دهای ممف اوت ف رضش ده ،ح داقل در س ه س طح ماطّال اتی ،هنج اری و
سردرگم -اتمنابی) به کار میرودم اکثر ات ای اساسی آنها شامل پاسخهای شناخمی -رفماری خاصّی است
که افراد در زندگی روزمرّۀ خود به کار میبرندم
براساس نظریۀ برزونسیی که چهارچوب نظری این پژوهش ني بر مبنای آن شیل گرفم ه اس ت ،ان واع
سبکهای هویمی ،بارتاند از سبک هویت اطّ ال اتی ،سبک هوی ت هنج اری ،س بک هوی ت س ردرگم و
تعهّد هویتم
سبک هویت اطّالعاتی  :ازطریق برخ ورد ب ا مس ائل ه ویمی و موقعي ته ای تص ميمگي ری از طری ق
تست وتوی فعّاالنۀ پرداز

و ارزیابی اطال ات مربوط به خود مشخص میشودم این افراد در برخورد ب ا

موضو ات مربوط به هویت ،سنجيده مل کرده و تال

ذهنی زیادی نشان می دهندم افراد با سبک هوی ت

اطّ ال اتی از روییرد مسألهمدار اسمفاده میکنند و وظيفه شناس هسمند و نسبت به اطّال ات مربوط به خ ود
ا مماد دارند و هدفمند هسمندم بنابراین ،تیاليف و ا مال خود را به تأخير نمیاندازندم
سبک هویت هنجاری :از طریق بهتعویقانداخمن و اتمناب فعّاالنه از تصميمگيری ،ش یلدادن تعهّ د و
مذاکره هویت مشخص میشودم آنها وظيفهش ناس و هدفمن د؛ امّ ا بس يار س اخمارمند هس مند و در براب ر
اطّ ال اتی که ممین است با ارز ها و قای د شخصيش ا ن در تع ارض باش ند ،بس مه هس مندم گ رایش ب ه
دفا ی بودن بيشمر و بسمهبودن نسبت به پس خوراند در مورد برخی از تنب هه ای خ ود؛ مانن د ارز ه ای
شخصی هسمندم آن ها هویت خود را در واژه هایی شبيه انمظار و رهنمود والدین ،مذهب و دیگر گروهه ای
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مهم تعریف میکنندم آنها در مقابل اطّ ال اتی که قاید موتود و رای آنها را به چالش م یکش ند ،مق اوم
هسمندم
سبک هویت سردرگم :افراد دارای وض عيت س ردرگم از س بک پ رداز

هوی ت س ردرگم -اتمن ابی

اسمفاده میکنندم آنها سعی دارند از روبهروشدن با مسائل و تعارض های هویمی تا حد ممین اتمناب کنندم
وقمی که آنها مجبور به تصميمگيری می شوند ،براساس یک سبک موقعيمی -احساسی مل م یکنن د و ب ا
پيامدهای آنی تحت تأثير قرار می گيرندم تعریف خود این افراد که براساس محبوبيت ،شهرت و تأثيری ک ه
روی دیگران دارند ،است ،در مقياس های نياز به شناخت و گش ودگی ،نم رۀ کمم ری ب ه دس ت م یآوردم
دفا یبودن آن ها گرایش به تعميم انفعالی به موقعيتهای تصميم گي ری و مش یالت ف ردی دارد ،هم واره
تال

می کنند که از مواتهه با مسائل فردی ،تعارضات و تصميمات اتمناب کنندم سبک هویت س ردرگم-

اتمنابی با راهبردهای مقابله هيجان مدار ،انمظارات کنم رل بيرون ی ،راهبرده ای تص ميم گي ری غيرانطب اقی،
تغييرپذیری مقطعی ،واکنشهای افسردهگون ،رابطۀ مثبت و با وظيفهشناسی رابطۀ منفی نشان میدهدم
تعهّد هویت :ی ک چه ارچوبی ارت ا ی از ارز ه ا و باورهاس ت ک ه ممی ن اس ت خودس اخمه ی ا
تجوی شده از تانب دیگران باشد مبرزونسیی)2559 ،م تعهّد درتهای از سرمایه گذاری شخص ی اس ت ک ه
فرد نسبت به شغل و ا مقادات خود ابراز میکند ممارسيا 6311 ،ب ه نق ل از فرت ا )6934 ،م ب ا توت ه ب ه
چهارچوب نظری پژوهش و همچنين ،با توتّ ه به هدف تحقيق مبنی بر بررسی رابطۀ بين حمایت اتمما ی
با سبکهای هویمی ،میتوان مدل مفهومی این پژوهش را به صورت شیل زیر نشان داد:
 مدل مفهومی پژوهش

با توتّه به چهارچوب نظری و هدف اصلی پژوهش مبنی بر شناس ایی رابط ۀ ب ين حمای ت اتمم ا ی ب ا
سبکهای هویمی برزونسیی ،مدل زیر میتواند رابطۀ بين دو ممغيّر را بهخوبی نشان دهد:
سن
تنسيت
سبکهای هویتی
اطّالعاتی،

ویژگیهای فردی

رشمۀ تحصيلی

هنجاری
سردرگم اجتنابی
تعهّد هویت

مي ان درآمد
حمایت اتمما ی دریافتشده
حمایت اجتماعی
حمایت اتمما ی ادراکشده

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
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 .2روش پژوهش

تحقيق حاضر در دسمۀ پژوهشهای توصيفی و همبسمگی و کاربردی است که به رو

پيمایشی انج ام

شده استم تامعۀ آماری تحقيق کلّيۀ فرزندان خانوادۀ شهدا ،تانبازان  05درص د ب ه ب اال و آزادگ ان ش هر
نيشابور به تعداد  9393نفر بودم برای تعيين حجم نمونه از تدول ب رآورد حج م نمون ۀ ترس ی مورگ ان
اسمفاده شده استم براساس فرمول مورگان  ،تعداد حجم نمونه در بين تامعۀ آماری 905نفر به دست آمدم
در این پژوهش ،برای تحقّق اهداف و بررسی رابطۀ بين ممغيّرها از دو پرسشنامۀ محق قیافم ه اس مفاده
شده است که پرسشنامۀ مالف) سبکهای هویمی و پرسشنامۀ مب ) حمایت اتمما ی را میسنجدم
برزونسیی در سال  6333پرسشنامۀ سبکهای هویمی را س اخت و وای ت ني

در س ال  )6333در آن

تجدید نظر کردم این پرسشنامه  45آیمم دارد که برای سنجش س ه س بک هوی ت ،اطّال اتی ،هنج اری و
سردرگم اتمنابی م 95آیمم) و تعهّد هویت به صورت تداگانه م 65آیمم) طرّاحیشده و براساس مقي اس 0
درتهای ليیرت بوده که پيوسمار پاسخها بر پایۀ طيفی از کامالً مخالف ،مخالف ،مطم نن نيس مم ،مواف ق و
کامالً موافق ،رتبه بندی شده و به ترتيب ،نمره های یک ،دو ،سه ،چهار و پن به هر گ ینه اخمص اص یافم ه
استمتحليل املی  95آیمم با ا سمفاده از چرخش واریماکس ،منجر به اسمخراج س ه س بک هوی ت ،مش ابه
نسخۀ اصلی آن شد موایت)6333 ،م
 .3یافتههای پژوهش

نمای بررسی ویژگیهای تمعيمی پاسخگویان نش ان داد ک ه مي انگين س نّ پاس خگوی ان  9611س ال و
انحراف اسماندارد  013استم توانترین پاسخگو  63سال و مسنترین پاس خگ و  05س ال س ن داردم 0613
درصد پاسخگویان مرد و  4312درصد زن بودن دم س طح تحص يالت ب يش از نيم ی ازپاس خگوی ان م0213
درصد) ليسانس بودم  0/4درصد پاسخگویان مجرّد و  36/6درصد ممأهّ ل م یباش ندم پ دران  43درص د از
پاسخ گویان دارای سطح تحصيالت ابمدایی هسمند و مادران بيشمر پاسخگویان م 4419درص د) دارای س طح
تحصيالت ابمدایی میباشند و  2011درصد مادران بیسواد هسمندم
 1114درصد پاسخگویان شاغل ،شغل  93درصد پاسخگویان کارمندی 6316 ،درصد فرهنگ ی 3 ،و بقي ه
به سایر مشاغل اشمغال دارندم
 6614درصد از پاسخ گویان دارای درآمد زیر  055ه ار تومان 61123 ،درصد دارای درآم د ب ين  055ت ا
 105ه ار تومان 62131 ،درصد دارای درآمد بين  105تا  333ه ار تومان 25123 ،درصد دارای درآم د ب ين
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 6تا  610ميليون تومان و  62131درصد پاسخ گویان دارای درآم د ب االی  610ميلي ون توم ان م یباش ندم در
نهایت 21101 ،درصد پاسخ گویان درآمد خود را ذکر نیردهاندم
از ميان سبک های هویمی ،سبک هویمی هنجاری با ميانگين  9/63و انحراف معيار  6/513قویتر از سایر
سبک های هویمی بوده و سبکهای هویمی سردرگم -اتمنابی و تعهّد هوی ت ب ا مي انگين  9/62و انح راف
معيار  6/236و  6/565در مرتبۀ بعدی قرار گرفمه استم سبک هویمی اطّال اتی پاس خ گوی ان ب ا مي انگين
 2/10و انحراف معيار 6/556ضعيفترین سبک هویمی در نظر پاسخ گویان بوده استم همچنين ،آم ارهه ای
توصيفی ممغيّ ر مسمقل حاکی از حمایت اتمما ی در حدّ مموسط از پاسخگویان می باشد ممي انگين حمای ت
اتمما ی  2/19از  0یا به بارت دیگر  04/1درصد میباشد) که به طور دقيقتر میتوان گفت ک ه حمای ت
اتمما ی ادراکشده توسط پاسخگویان ،از حمایتهای دریافتشده آنها بيش مر اس ت؛ ب ه ب ارت دیگ ر،
یافمههای توصيفی سبک های هویمی به این صورت است که  6511درصد پاسخگوی ان در ح دّ خيل ی زی اد
دارای سبک هویت اطال اتی 2211 ،درص د در ح دّ زی اد دارای ای ن س بک بودن دم  4916درص د در ح دّ
مموسط 314 ،درصد کم و  011درصد خيلی کم دارای این سبک هویمی بودندم برخ ورداری پاس خگوی ان از
سبک هویت هنجاری به این صورت است که  413درصد خيلی زیاد 6311 ،درصد زیاد 9213 ،درصد درحد
مموسط 2611 ،درصد ک م و  62درص د خيل ی ک م دارای ای ن س بک ه ویمی بودن دم مي ان برخ ورداری
پاسخ گویان از سبک هویت سردرگم -اتمنابی به هنگام مواته شدن با مشیالت به این صورت میباشد64 :
درصد پاسخ گویان خيلی زیاد دارای این سبک هویمی بودندم 6111 ،درصد به مي ان زیاد و  2213درص د در
حدّ مموسط 21 ،درصد به مي ان کم و  6413درصد به مي ان خيلی کم ،دارای این سبک هویمی بودندم مي ان
تعهّد هویت پاسخ گویان به این صورت میباشد 413 :درصد از تعهّد هویمی خيل ی زی اد و  6316درص د از
تعهّد زیاد برخوردارند 93 ،درصد از تعهّد مموسط 2211 ،درصد از تعهّد هویمی ک م و  313درص د از تعهّ د
هویمی خيلی کم برخوردارند ،در حالی که  0112درصد از پاسخ گویان از حمایت ادراکشده خيل ی زی اد و
زیاد برخوردارندم تنها  9910درصد از آنها از حمایت دریافتشدۀ خيلی زیاد و زیاد برخوردارندم همچنين،
از طرف دیگر ،میتوان گفت در حالی که تنها  64درصد پاسخ گویان از حمایت ادراکشدۀ کم و خيلی ک م
برخوردار هسمندم بيش از  94درص د پاس خ گوی ان از حمای ت اتمم ا ی دریاف تش دۀ ک م و خيل ی ک م
برخوردارندم مي ان حمایت اتمما ی ادراکشده و دریافتش ده در ح دّ مموس ط ب ه ترتي ب  2113و 2111
درصد استم بنابراین ،میتوان این گونه توضيح داد که پاسخ گویان نسبت به حمای ت اتمم ا ی ادراکش دۀ
باالیی که دریافت میکنند ،حمایت اتمما ی به نسبت پائينتری دریافت میکنندم
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نتایج بهدستآمده از تحلیلهای استنباطی (آزمون فرضیهها)

نمای به دست آمده از بررسی و آزمون فرضيۀ اصلی تحقيق مبنی بر وتود رابطۀ بين حمایت اتمما ی و
ابعاد آن مادراکشده و دریافتشده) با سبکهای هویمی پاسخ گویان نمای نشان داد که بين دو ممغيّر رابط ۀ
معنادار وتود داردم مقدار ضریب هم بسمگی بين دو ممغيّر مورد مطالعه ،برابر  5/196بوده و مق دار احمم ال
مربوط به سطح معنیداری آن برابر  5/555است که از  5/50کممر استم بن ابراین ،م یت وان گف ت وت ود
رابطۀ مسمقيم و معنیدار بين دو ممغيّر پذیرفمه میشودم
برای بررسی دقيقتر رابطۀ بين حمایت اتمما ی و سبکهای هویمی ،رابطۀ ابع اد حمای ت اتمم ا ی و
سبک های هویمی در یک مدل رگرسيون خطّی چندممغيّره شامل یک ممغيّر وابسمه مسبکهای ه ویمی) و دو
ممغيّ ر مسمقل مابعاد حمایت اتمما ی) مورد بررسی قرار گرفت تا مشخّ ص شود کدام یک از ابعاد حمای ت
اتمما ی ،تأ ثير بيشمری بر اسمفاده از سبک های هویمی داردم نمای این بررسی نشان داد رابطۀ ب ين حمای ت
اتمما ی ادراکشده با سبک های هویمی معنادار نمی باش د مس طح معن اداری  ) 5/103و تنه ا ب ين حمای ت
اتمما ی دریافتشده با سبکهای هویمی ،رابطۀ معنادار وتود دارد مسطح معناداری  )5/55و از آنت ا ک ه
ضریب رگرسيون مثبت میباشد ،از این رو ،رابطۀ بين دو ممغيّ ر مسمقيم بوده و با اف ایش حمایت اتمما ی
دریافتشده ،مي ان اسمفاده از سبکهای هویمی اف ایش مییابدم
مطالعات خيلی کمی به بررسی مسمقيم رابطۀ بين حمایت اتمما ی و سبکهای هویمی پرداخمهاند؛ امّ ا
از ميان مطالعات انجامشده دربارۀ ارتباط ممغيّرهای مخملف با سبکهای هویمی ،مطالعات اشارهشده در ذیل
ت ا حدودی با نمای این پژوهش همخوانی دارندم
با توتّه به فرضيۀ فر ی اوّ ل تحقيق که در آن به بررسی رابطۀ بين مي ان حمایت اتمم ا ی و ابع اد آن
مادراکشده و دریافتشده) با سبک هویت اطّال اتی پرداخميم  ،نمای آزمون رگرسيون برای بررس ی رابط ۀ
بين دو ممغيّر که گویای رابطۀ ضعيف بين دو ممغيّر می باشد ،سطح معناداری بهدستآمده  5/555میباشد و
نشان میدهد رابطۀ دو ممغيّر معنادار استم با توتّه به اینکه  Rدد  5/243را نشان م یده د ،رابط ۀ ب ين
ممغيّرها ضعيف است و با توته به مقدار  R2میتوان گفت تنها  5/512درصد از تغييرات ممغيّر وابس مه ب ه
وسيلۀ ممغيّر مسمقل قابل تبيين استم همچنين ،نم ای آزم ون ای ن فرض يه نش ان داد رابط ۀ ب ين حمای ت
اتمما ی ادراکشده با سبک هوی ت اطّال اتی معن ادار اس ت مس طح معن اداری  )5/559و ب ين حمای ت
اتمما ی دریافتشده با سبک هویت اطّال اتی رابط ۀ معن ادار وت ود دارد مس طح معن اداری  )5/556و از
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آن تا که ضریب رگرسيون مثبت است ،بنابراین ،رابطۀ بين دو ممغيّ ر مس مقيم ب وده و ب ا اف ایش حمای ت
اتمما ی ادراکشده و دریافتشده ،مي ان اسمفاده از سبک هویمی اطّ ال اتی ني اف ایش مییابدم
بروور 6م ) 2553نشان داد که سبک هویت اطّال اتی مکه موفّق ترین سبک هویمی است) با بُع د حم ایمی
فرزندپروری ،رابطۀ مثبت معن اداری دارد ،نش ان دادن د اف راد ب ا س بک هوی ت اطّ ال اتی در مواته ه ب ا
بحرانهای شخصی ،از راهبردهای مقابلهای مسألهمدار اسمفاده میکنند مبه نقل از قسامی)6939 ،م
با توتّه به فرضيۀ فر ی دوم تحقيق که در آن به بررسی رابطۀ بين مي ان حمایت اتمم ا ی و ابع اد آن
مادراکشده و دریافت شده) با سبک هویت هنجاری پرداخمه ش ده اس ت ،نم ای ب هدس تآم ده از آزم ون
رگرسيون دوممغيّره تهت بررسی رابطۀ بين ابعاد حمایت اتمما ی و سبک هویت هنجاری ،نشان داد ممغيّر
مسمقل محمایت اتمما ی ادراکشده و دریافتشده) تأثير چندانی بر روی س بک هوی ت هنج اری ن داردم
همچنين ،با توتّه به مقدار

R2

میتوان گفت تنها  5/593درص د از تغيي رات ممغيّ ر وابس مه توس ط ممغيّ ر

مسمقل ،قابل تبيين استم نمای ت ئی این بررسی نشان داد که رابطۀ بين ابعاد حمایت اتمما ی مادراکشده
و دریافت شده) با سبک هویت هنجاری ،معنادار نمیباشدم سطح معناداری ،رابط ۀ ب ين حمای ت اتمم ا ی
ادراک شده و حمایت اتمما ی دریافت شده با سبک هویت هنجاری ،ب ه ترتي ب براب ر ب ا  5/965و 5/202
بوده که نشان میدهد رابطه معنادار نيستم در این رابطه ،بروور م ) 2553نشان داد سبک هوی ت هنج اری،
هم بسمگی مثبمی با بُعد حمایمی و کنمرل رفماری فرزندپروری داردم
با توتّه به فرضيۀ فر ی سوم تحقيق که در آن به بررسی رابطۀ بين مي ان حمایت اتمم ا ی و ابع اد آن
مادراکشده و دریافتشده) با سبک هویت سردرگم -اتمنابی پرداخمه شد ،نمای نشان داد که رابطۀ بين دو
ممغيّر ،رابطۀ منفی و معنادار استم نمای تحليل واریانس ،رابطۀ حمایت اتمما ی با سبک هویت سردرگم-
اتمنابی نشاندهندۀ رابطۀ نسبماً قوی بين دو ممغيّر استم مقادیر  Rدر مدل رگرسيونی که نشاندهندۀ شدّت
رابطه میباشد ،برابر  5/035بوده که بيانگر رابطۀ نسبماً قوی ب ين دو ممغيّ ر اس ت و مق دار

R2

ک ه نش ان

می دهد چه مقدار از تغييرات ممغيّر وابسمه را میتوان با ممغيّر مسمقل تبيين کرد 5/21 ،به دست آمده اس تم
از این رو ،می توان گفت که ابعاد حمایت اتمما ی  21درصد از تغييرات سبک هویت سردرگم -اتمنابی را
تبيين میکند؛ به بارت دیگر ،افرادی که از حمایت اتمما ی برخوردار باشند 21 ،درص د کمم ر از س بک
هویت سردرگم -اتمنابی برای حلّ مشیالت اسمفاده میکنندم

1 Bruwer
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رابطۀ بين ابعاد حمایت اتمما ی مادراکشده و دریافت شده) با سبک هویت سردرگم -اتمنابی معن ادار
بوده مسطح معناداری  5/552و  5/56که از  5/50کوچکتر است) و از آن تا که ض ریب رگرس يون منف ی
میباشد ،رابطۀ بين دو ممغيّر معیوس است؛ به ا ین معن ا ک ه ب ا اف ایش حمای ت اتمم ا ی ادراکش ده و
حمایت اتمما ی دریافت شده مي ان اسمفاده از سبک هویمی سردرگم -اتمنابی کاهش مییابدم
معموالً در این سبک هویمی ،فرد اهداف و برنامه های روشنی برای زندگی خود ندارد و اساساً به دنب ال
آن هم نيستم این افراد از روبه روشدن با مسائل شخص ی ،طف ره م یرون د ،در تص ميمگي ریه ای خ ود
احساسی مل می کنند ،قادر نيسمند به پيامدهای رفمار و کارهای خود فیر کنند و معموالً سعی در اتمن اب
و گری از تصميم گيری دارندم به همين دليل ،برخورد آن ها با مش یالت زن دگی بس يار ناپخم ه و ض عيف
استم این افراد هنگامی که با مشیلی روبهرو ش وند ،س عی م ی کنن د از آن ف رار کنن دم ب ه هم ين دلي ل،
بهانهتراشی ییی از رو هایی است که توسّط این افراد بهشدّت اسمفاده میشودم افرادی که س بک هوی ت
سردرگم -اتمنابی دارند ،افرادی وابسمه هسمند که نمیتوانند بسياری فعاليتها را بهط ور مس مقالنه انج ام
دهندم به همين دليل ،هنگام ورود به دانشگاه ،با مشیالت ممعدّ د ارتباطی و اتمما ی روبهرو میش وند ک ه
در ن هایت با مشیالت تحصيلی ممعدّد همراه میشودم
نمای مطالعات آدام نشان داد که نوتوانان سردرگم بيشمر از خانواده های طردکننده هسمند و نوتوان ان
با هویت موفّق بيشمر از خانوادههای گرم و حمایت کننده هسمند؛ یعنی خانوادههایی که آنها را به اس مقالل
تشویق میکنند مبه نقل از نصرتی)6930 ،م فرنل 6م ) 2555نشان داد نوتوانانی که دارای هوی ت س ردرگم-
اتمنابی هسمند ،به صورت معنی داری حمایت اتمما ی خانوادۀ آنها کممر از نوتوانان ادی است مبه نقل
از قسامی)6939 ،م
با توتّه به فرضيۀ فر ی چهارم تحقيق که در آن به بررسی رابطۀ بين مي ان حمایت اتمما ی و ابعاد آن
مادراکشده و دریافتشده) با تعهّد هویت پرداخميم ،نمای بهدست آمده از تحليل واریانس رابطۀ ب ين ابع اد
حمایت اتمما ی و تعهّد هویت ،گویای یک رابطۀ نسبماً قوی بين دو ممغيّر است م )R= 0/468که ح دود
2

 22درصد از تغييرات ممغيّر وابسمه با ممغيّر مسمقل قابل پيشبينی میباشد م) R = 0/219م همچنين ،نم ای
ت ئی بررسی رابطۀ بين حمایت اتمما ی ادراک شده و حمایت اتمما ی دریاف تش ده ب ا تعهّ د هوی ت،
حاکی از رابطۀ مسمقيم و معنادار بين دو ممغيّر است مسطح معناداری )5/555م از آنتا که ضریب رگرسيون
رابطۀ بين حمایت اتمما ی ادراک شده وحمایت اتمما ی دریافتشده با تعهّد هویت ،مثبت است ،میتوان
1 Fernel
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گفت رابطۀ بين دو ممغيّر ،مسمقيم بوده و با اف ایش حمایت اتمم ا ی ادراکش ده و دریاف تش ده ،مي ان
اسمفاده از سبک تعهّد هویت ني اف ایش مییابدم
با توتّه به فرضيۀ فر ی پنجم تحقيق که در آن ب ه بررس ی رابط ۀ ب ين تنس يت و حمای ت اتمم ا ی
پرداخميم ،نمای نشان داد که مي ان حمایت اتمما ی ادراکشده پاسخگویان زن از پاسخگویان مرد مق داری
بيشمر استم نمای آزمون  Tنشاندهندۀ وتود رابطۀ معنادار با خط ای  4درص د ب ين تنس يت و حمای ت
اتمما ی میباشدم
ادوارد کيسک م )2554در مطالعۀ خود نشان داد ،نسبت به مردان ،زنان مي ان حمایت اتمما ی بيش مری
از دوسمان و خانواده دریافت میکنند و سطح باالتری از تعهّ د ه ویمی را دارن دم همچن ين ،ری احی ،ل ی
وردی نيا و پورحسين م )6933در بررسی رابطۀ بين حمایت اتمما ی وس المت روان دریافمن د ک ه مي ان
حمایت اتمما ی ادراک شده دانشجویان دخم ر از دانش جویان پس ر بيش مر ب وده اس تم مي انگين حمای ت
اتمما ی گ ار شده توسط دانشجویان دخمر برابر با  0511و ميانگين حمایت اتمم ا ی گ ار ش ده ب ه
وسيلۀ دانشجویان پسر  4113بوده استم
با توتّه به فرضيۀ فر ی ششم تحقيق مبنی بر اینکه بين پاسخ گوی ان م رد و زن برحس ب س بکه ای
هویمی ،تفاوت وتود دارد ،با مقایسۀ ميانگينهای بهدست آمده از مي ان اسمفاده از سبکه ای ه ویمی ب رای
دو تنس ،میتوان گفت پاسخ گویان زن بيشمر از پاسخگویان مرد از سبکهای هویمی اطّال اتی ،هنجاری و
تعهّد هویت اسمفاده میکنند و در مقابل ،پاسخ گویان مرد بيشمر از پاسخ گویان زن از سبک هویت س ردرگم
اسمفاده میکنندم با توتّه به نمای بهدستآمده از آزمون  Tممقایسۀ مي انگين ه ا) اخ مالف مي انگين زن ان و
مردان در مي ان اسمفاده از سبک هویت اطّال اتی  ،51905س بک هوی ت هنج اری  51424و س بک هوی ت
سردرگم  51441بوده که این اخمالف معنادار استم همچنين ،اخمالف ميانگين برای تعهّد هویت  51512ب ه
دست آمده است و اخمالف بسيار کمی بوده که با توتّه به سطح معناداری بهدستآم ده م ،)5/021معن ادار
ني نمیباشدم
در تأیيد یافمههای مرتبط با این فرضيه ،یافمههای غضنفری م ) 6932ني نشان داد که تفاوت بين دخم ران
و پسران در مي ان بهکاربردن سبک اطّال اتی ،هنجاری و تعهّد هویت معنادار بوده و دخمران بيش مر از ای ن
سبک های هویمی اسمفاده میکنند؛ ولی سبک سردرگم -اتمن ابی در دخم ر و پس ر فرق ی ن داردم آقات انی
م ) 6933در تحقيق خود نشان دادند که ميانگين دخمران در سبک هوی ت اطّ ال اتی در مقایس ه ب ا پس ران،
باالتر و ميانگين پسرها در سبک هویت س ردرگم و اتمن ابی در مقایس ه ب ا دخم ران ،بيش مر ب وده اس تم
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همچنين ،تحقيق برزونسیی و کوک م ، )2555نشان داد که تنسيت نق ش معن اداری در پ يشبين ی نم رات
سبک سردرگم -اتمنابی داردم دانشجویان پسر سبک سردرگم -اتمنابی بيشمری نسبت به دانشجویان دخمر
نشان دادندم همچنين ،روابط اتمما ی رشدیافمه با نمرات باال در سبک هویت اطّ ال اتی و نمرات پ ایينت ر
در سبک سردرگم -اتمنابی ارتباط دارد م به نقل از غضنفری)6932 ،م در پژوهش فرت ا

م ،)6934تف اوت

معناداری بين دخمران و پسران در سبک سردرگم -اتمنابی و سبک هنجاری نبود؛ ولی در سبک اطّال اتی
تفاوت معنادار بوده و دخمران بيشمر از پسران از این سبک هویمی اسمفاده میکنندم در مقابل ،برزونس یی و
کاک م ) 2555در بخشی از تحليل خود ،نشا ن دادند که دانشجویان پسر در سبک سردرگم -اتمنابی بيشمری
از خود نشان میدهند؛ امّا برخالف نمای این پژوهش ،اليسون و شوارت م ) 2556ب ا مطالع ه ب ر روی 910
نوتوان به این نميجه رسيدند که ميان دخمران وپسران ،تفاوت معناداری از نظر س بکه ای هوی ت وت ود
دارد؛ به طوری که دخمران بيشمر از پسران دارای هویت سردرگم و گسيخمه هسمندم از نظ ر س بک هوی ت
اطّال اتی ،تفاوت معناداری در سازگاری با مشیالت یافت نشدم همچنين ،گرت ی زاده م )6931در مطالع ۀ
خود به این نمای دست یافت که بين سبک هویمی اطّال اتی دانش آموزان پس ر و دخم ر تف اوت معن اداری
وتود دارد؛ به این صورت که دانش آموزان پسر بيشمر از سبک هویمی اطّ ال اتی اس مفاده میکنند؛ امّ ا ب ين
سبک هویت هنجاری و سردرگم -اتمنابی دانش آموزان پسر و دخمر تفاوت معنیداری وتود نداردم
با توتّه به فرضيۀ فر ی هفمم تحقيق که در آن به بررسی رابطۀ بين سنّ و سبکه ای ه ویمی پرداخم ه
شد ،نمای نشان داد ممغيّ ر سن با سبک هویت اطال اتی ،سبک هویت هنجاری و تعهّد هویت رابطۀ معنادار
دارد؛ ولی رابطۀ سن با سبک هویت سردرگم -اتمنابی ،معنادار به دست نيامدم
مقدار ضریب همبسمگی رابطۀ بين سبک های هویمی و سن ب ه ترتي ب ،براب ر ب ا  -5/691ب رای س بک
هویت اطّال اتی 5/646 ،برای سبک هویت هنجاری 5/551 ،برای سبک هویت سردرگم -اتمنابی و 5/262
برای سبک تعهّد هویت به دست آمده است که نشان میدهد بين سن و سبکهای ه ویمی ،رابط ۀ ض عيفی
وتود دارد و مقدار سطح معناداری برای این رابطهه ا ب ه ترتي ب 5/560 ،ب رای س بک هوی ت اطّال اتی،
 5/562برای سبک هویت هنجاری 5/364 ،برای سبک هویت سردرگم و  5/555برای تعهّ د هوی ت دی ده
میشود که نشان میدهد رابطۀ بين سبکهای هویمی بهت سبک هویمی سردرگم -اتمن ابی ب ا ممغيّ ر س ن
معنادار میباشدم
حسينی طباطبایی م ) 6911نشان داد که با اف ایش سن  ،فراوانی هویت موفّق ني اف ایش مییاب د و اف راد
در دورۀ نوتوانی بيشمر در وضعيت هویت اکمسابشده قرار دارندم
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با توتّه به فرضيۀ فر ی هشمم تحقيق که در آن به بررسی رابطۀ بين س طح تحص يالت پاس خگوی ان و
انمخاب سبک هویمی پرداخمه شده ،نمای نشان داد که بين سبکهای هویت اطّ ال اتی ،هوی ت هنج اری و
تعهّد هویت با سطح تحصيالت ،رابطۀ معنادار وت ود دارد؛ امّ ا رابط ۀ س بک هوی ت س ردرگم ب ا س طح
تحصيالت معنادار نيستم مقدار ضریب هم بسمگی اسپيرمن بين دو ممغيّر سبک هوی ت اطّال اتی و س طح
تحصيالت برابر  -5/643بوده و مقدار احممال مربوط به سطح معنیداری آن برابر  5/553است که از 5/50
کممر استم بنابراین ،رابطۀ معنیدار بين دو ممغيّر وتود دارد که نشان میدهد ،پاسخ گویانی که دارای سطح
تحصيالت باالتری هسمند از سبک هویت اطّ ال اتی به مي ان کممری اسمفاده میکنن دم ض ریب ه مبس مگی
اسپيرمن برای رابطۀ سبک هو یت هنجاری با سطح تحصيالت  5/636و سطح معن اداری  5/556ب ه دس ت
آمده است که نشاندهندۀ رابطۀ مسمقيم و معنادار بين دو ممغيّر است؛ به ا ین معنا که هرچه سطح تحصيالت
افراد باالتر باشد ،از سبک هویت هنجاری بيشمر اسمفاده میکنندم رابطۀ بين سبک هویت سردرگم و س طح
تحصيالت معنادار نبوده و رابطۀ تعهّد هویت و سطح تحص يالت ،ی ک رابط ل معی وس و معن ادار اس ت
مضریب هم بسمگی برابر است با  –5/629و سطح معناداری برابر است با )5/523م
برزونسیی م ) 6333در تحقيقات خود مربوط ب ه بررس ی رابط ۀ س بک هوی ت هنج اری ب ا پيش رفت
تحصيلی نشان داد که دانشجویان ی که دارای سبک هویت هنجاری هسمند ،اهداف روشن تحصيلی را نش ان
می دهندم نمای نشان می دهد که احساس هدفمند تحصيلی با سبک هویت هنجاری ني م رتبط ب وده اس تم
همچنين ،او دریافمه است ،دانشجویانی که دارای سبک هویت سردرگم -اتمنابی هسمند ،اه داف تحص يلی
پایداری نداشمه ،منمظر تجربۀ شیست هسمند؛ امّا افرادی که سبک هوی ت اطّال اتی را ب ه ک ار م یبرن د،
اهداف تحصيلی روشنی در تهت رسيدن به اهداف خود و احس اس ته ت داری را ن شان م یدهن د و
ب رای تح قّق اه داف آین دۀ خ ود ط رحهایی دارندم
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

مطالعات مخملف نشان دادند حمایت اتمم ا ی ادراک ش ده ب ر وض عيت تس می ،روان ی ،رض ایت از
زندگی و تنبه های مخملف کيفيت زندگی افراد ،اثرات زیادی دارد و به نوان یک امل تعدیلکنندۀ م ؤثّر
در مقابله و سازگاری با شرایط اسمرس زای زندگی شناخمه شده استم در مطالعات موت ود در ای ن زمين ه،
حمایت اتمما ی به دو صورت حمایت اتمما ی دریافتشده 6و ادراکشده 2مورد مطالعه قرار میگيردم در

1 drevise
2 perceived
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حمایت اتمما ی دریافتشده ،مي ان حمایتهای کسب شده توسط فرد م ورد تأکي د اس ت و در حمای ت
اتمما ی ادراکشده ،ارزیابیهای فرد از دردسمرسبودن حمایتها در مواقع ضروری و مورد ني از بررس ی
میشود م مفهوم حمایت اتمما ی ادراک شده به حمایت از دیدگاه ارزیابی ش ناخمی ف رد از روابط ش اش اره
داردم نظریه پردازان این حوزه بر این باورند که تمام روابطی ک ه ف رد ب ا دیگ ران دارد ،حمای ت اتمم ا ی
محسوب نمیشود ،مگر اینکه فرد آن ها را به نوان یک منبع در دسمرس و مناسب ب رای رف ع نيازه ایش
ارزیابی کندم مقياس های حمایت اتمما ی ادراک شده ني

ب ر ارزی ابی ش ناخمی ف رد از مح يطش و س طح

اطمينان فرد به این که در صورت ل وم کمک و حمایت در دسمرس خواهد بود ،مممرک هسمندم
در این پژوهش ،رابطۀ بين حمایت اتمما ی و ابعاد آن مادراکشده و دریافتشده) با سبکهای ه ویمی
به نوان ممغيّ ر وابسمه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که حمای ت اتمم ا ی و ب هوی ژه حمای ت
اتمما ی دریافتشده بر نحوۀ بهکاربردن سبکهای هویمی تأ ثيرگذار اس تم نم ای نش ان داد ک ه حمای ت
اتمما ی با سبکهای هویت اطّ ال اتی و هویت هنجاری و تعهّد هویت ،رابط ۀ مس مقيم دارد و در مقاب ل،
حمایت اتمما ی با سبک هویت سردرگم ،رابطۀ معیوس دارد؛ ب ه ا ی ن معن ا ک ه اف رادی ک ه از حمای ت
اتمما ی باالتری برخوردار باشند ،کممر از سبک هویت سردرگم اسمفاده میکنندم
ادوارد کيسک 6م )2554در مطالعۀ خود نشان داد که ادراک مق ادیر بيشمری از حمایت اتمما ی از طرف
دوسمان و خانواده و آیندهنگری قابل پيش بينی ،ساخمارمند ،قابل کنمرل و خو بينانه با تعهّدات محی م در
حوزههای هویت رابطهای قوی داردم به طور کلّی ،یافمههای مطالعۀ ا و نشان داد که نگر

نسبت به آینده و

حمایت اتمما ی ادراکشده ،برای مطالعۀ هویت یابی از اهميت باالیی برخوردار استم
هارت آپ م )6333دریافت که ویژگیهای رفماری خانواده؛ مانند حمایت ،همی اری و خ و رفم اری،
پيشبينیکننده های خوبی برای رشد هویت نوتوانان هسمندم همچنين ،رابطۀ قوی بين رشد هویت مناس ب
و توّ خانوادگی مناسب وتود داردم در مطالعۀ پاترسون و گری لر م ) 6333معلوم شد واملی مانن د رابط ۀ
صميمانۀ پدر و مادر با یک دیگر و یا با فرزند و کفایت ملی پدر تأ ثير زیادی بر هویت فرزن دان خ انواده
دارد م به نقل از برتعلی)6913 ،م
تانبرن م )6333نشان داد که بين ابعاد حمایت اتمما ی خانواده ب ا هوی ت ش غلی دانش جویان پس ر و
دخمر ،ارتباط معناداری وتود داردم حمایت اتمما ی بيشمر و باالتر در خانواده و سطح باالی ابراز وتود با
سطح باالی هویت شغلی ارتباط دارد مبه نقل از قسامی)6939 ،م
1 Edward Cisek
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باشان و شيرالی م ) 6339ثابت کردند که روابط گرم و گشوده و صميمی بين والد -نوتوان با ث کسب
هویت موفّق میشود و در محيطهای خانوادگی که فشار و اسمرس در روابط فاصلهدار وتود دارد ،کس ب
هویت با مشیل مواته میشود مبه نقل از غضنفری)6932 ،م
نمای تحقيق کوپر و گراته وانت م )6331نشان داد نوتوانانی ک ه در س طح ب االتری از کش ف هوی ت
درتهبندی شده بودند ،از خانوادههایی بودند که در یک محيط حمایتکنندۀ فرصتهای بيش مری را ب رای
بيان و گسمر

نظرات خود داشمند مبه نقل از برتعلی)6913 ،م

برزونسیی ،نارمی و کيم ی 6م ) 6333دریافمن د ک ه اف رادی ک ه از رواب ط اتمم ا ی خ وبی در تامع ه
برخوردارند و مورد حمایت خانوده قرار می گيرند ،بيشمر از سب ک هنج اری اسم فاده م یکنن دم همچن ين،
تحقيق آنها نشان داد که روابط خانوادگی و اتمما ی رشدیافمه بيشمر در مورد افراد م وفّق ص دق میکن د
و این افراد از سب کهای هنج اری و اطّ ال اتی بيش مر اسمف اده می کنند و افرادی که موقعيتهای ض عيف
خ انوادگی و اتمما ی دارند و سابقۀ خوبی در تامعه ندارند ،بيشمر از سبک س ردرگم اسم فاده م یکنن د و
رویهمرفمه ،هوشی خوب ندارندم به طور کلّی ،دخمران و پسران نوتوان این خانواده ،در سبکهای هویت
و انسجام خانواده تفاوت ندارند؛ امّا بيشمر مطالعات صورتگرفمه س بکه ای ه ویمی را ب ه ن وان ممغيّ ر
مسمقل در نظر گرفمه و تأ ثير آن را ب ر ممغيّ ره ای مخمل ف از قبي ل س المت م ومی ،پيش رفت تحص يلی،
رضایت شغلی ،نگر

به زندگی ،به یسمی روانی ،سبک های مقابله با فشار ،اخمالل شخصيت و غيره مورد

بررسی قرار داده اندم اکثر مطالعات نشان دادهاند افراد با سبک هویت اطّال اتی در یک شيوۀ ثابت و در یک
دورۀ زمانی طوالنیمدّت اطّ ال ات را قبل از تصميمگيری بررسی می کنندم افراد با س بک هنج اری در ی ک
شيوۀ انمخابی و در یک دورۀ زمانی کوتاهتر اطّ ال ات را قبل از تصميمگيری بررسی میکنندم افراد با س بک
هویت سردرگم -ا تمنابی به مقدار کممر از افراد با سبک هویت هنجاری ،اطّ ال ات را قبل از تصميمگي ری
مورد بررسی قرار میدهندم
مطالعات زیادی نشان داده اند افرادی که بيش مر از س بک هوی ت س ردرگم اس مفاده م یکنن د ،در ح لّ
مشیالت خود ناتوان هسمند و از راه حل های نامناسب اسمفاده میکنن دم سوینس ون م )2552نش ان داد ک ه
افراد سردرگم -اتمنابی در حلّ بحرانهای شخصی از رو های مبمنی بر دوری گ ینی اسمفاده میکنند مب ه
نقل از قسامی)6939 ،م همچنين ،برزونسیی م )6333دریافت که خودانضباطی با سبک س ردرگم اتمن ابی،
رابطۀ معیوس دارد مب ه نق ل از غض نفری)6932 ،؛ الوه ب ر ای ن ،برزونس یی م )6332 ،6331 ،6333و
1 Berozenski, Narmi & Keyti
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برزونسیی و نورمی م )6331در تحقيقات خود نشان دادند که اسمفاده از سبک هویت سردرگم-اتمنابی ب ا
شيوۀ مقابلهای هيجان مدار ،خودمعلوليمی و راهبردهای تصميم گيری نامناسب ،خودآگاهی مح دود ،ته ت
دهی توسط دیگری ،راهبردهای ضعيف اسنادی و ش ناخمی ،واکنش های اض طراب ن اتوان کنن ده و کنم رل
بيرونی مرتبط است مبه نقل از فرتا )6934 ،م همچنين ،تحقيقات نشان دادند افراد دارای سبک س ردرگم،
مشیالت اتمما ی را تجربه می کنند و در برقراری و حفظ نظم حمایت اتمما ی مشیل دارندم ای ن اف راد
دو خطر باالیی برای انواع مشیالت و مسائل رفماری از قبيل

ّت نف س پ ای ين ،س طح ب االی افس ردگی،

روانی رنجوری ،اسمفادۀ زودهنگام از دارو و الیل و مشیالت کاری قرار دارند مغضنفری)6932 ،م
برزونسیی م )6332در بررسی رابطۀ بين سبک هویت و راهبردهای مقابله ای نشان داد که افراد با سبک
هویت هنجاری و سردرگم -اتمنابی از راهبردهای مقابلهای اتمنابی متفیّر آرزومند ،دورنگهداشمن خ ود و
کاهش تنش) اسمفاده میکنندم یافمههای غضنفری م ) 6932نشان داد بين سبک هویت اطّال اتی و هنج اری
و مي ان سالمت روانی ،رابطۀ مثبت و بين سبک سردرگم -اتمنابی و سالمت روان ی ،رابط ۀ منف ی وت ود
داردم او همچنين ،نشان داد که سبک هویت اطّ ال اتی و هنجاری و تعهّد با افسردگی ،رابطۀ منفی و س بک
سردرگم -اتمنابی و اضطراب ،رابطۀ مثبت وتود داردم پایگاه هویت موفّ ق و مع وّق ب ا س بک اطّال اتی
رابطه داردم پایگاه زودرس و سبک هنجاری هردو ش امل ش یلگي ری تعهّ دات هوی ت ب دون توتّ ه ب ه
نقش های اتمما ی دیگر می باشدم پایگاه سردرگم و سبک سردرگم-اتمنابی هردو فاقد تعهّدات مربوط ب ه
هویت و فاقد القه به رشد خویشمن میباشندم ادب ی م )6932در بررس ی رابط ۀ ب ين وض عيت ه ویمی و
سالمت روانی در اوایل نوتوانی به این نميجه رسيد که افراد با وضعيت سردرگم و دیررس نسبت به اف راد
با وضعيت هویت موفّق و زودرس ،سالمت روانی کممری دارند مبه نقل از قسامی)6939 ،م
همانطور که اشاره شد ،نحوۀ اسمفاده از سبک های هویمی مهم بوده و نقش بهس ایی در سالمت مومی
داردم از طرفی ،نمای این مطالعه نشان داد که حمایت اتمما ی تأ ثير مس مقيم ب ر اس مفاده از س بک هوی ت
اطّ ال اتی ،هنجاری و تعهّد هویت داردم سبکهایی که به گفمۀ صاحبنظران سبک های هویمی مناسب برای
مقابله با مسائل و مشیالت میباشد و از طرف دیگر ،حمایت اتمما ی با س بک هوی ت س ردرگم ،رابط ۀ
معیوس دارد که این سبک ه ویمی ني بدترین سبک برای مقابله با مشیالت استم بنابراین ،با توتّه به این
یافمهها پيشنهاد میشو د حمایت اتمما ی بيشمری از خانواده های شهيد و ایثارگر به مل آیدم
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کتابنامه
6م آقاتانی ،مم حم ،شهرآرای ،مم و ولی زاده ،فم م)6933م مقایسۀ سبکهای هویت دانشجویان دانشگاههای دولمی شهر
تهران براساس تنسيت ،رشمۀ تحصيلی و بومی و غيربومیبودنم فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناس ی ،م،)93
690-614م
2م بخشیپور رودسری ،عم ،پيروی ،حم و ابدیان ،ام م)6934م بررسی رابطۀ ميان رضایت از زندگی و حمایت اتمما ی
با سالمت روان در دانشجویانم فصلنامۀ اصول بهداشت روانی 1 ،م 21و 640-602 ،)23م

9م برتعلی ،ام م)6913م تأثير سازگاری و الگوهای فرزندپروری وال دی ن ب ر تح وّل روان ی -اتمم ا ی دان شآم وزان
دبيرسمانی شهر تهرانم پایاننامۀ منمشرنشدۀ دکمری روانشناسیم دانشگاه لّامه طباطباییم تهران ،ایرانم
4م تاتيک ،مم رم م)6934م روایت غيریت و هویت در ميان ایرانيانم تهران :فرهنگ گفممانم

0م حسينی طباطبایی ،فم م)6911م بررسی رابطۀ بين پایگاههای هویت و سبکهای مقابله با بحران در نوتوان ان ش هر
مشهدم پایاننامۀ منمشرنشدۀ کارشناسی ارشدم دانشگاه ال هرام تهران ،ایرانم

1م حيدری ،مم م)6933م بررسی رابطۀ حمایت اتمما ی و افسردگی در دانشآم وزان دخم ر ش اهد و غيرش اهد مقط ع
مموسطۀ دبيرسمانهای شهرسمان اهوازم پایاننامۀ منمشرنشدۀ کارشناسی ارشدم دانشگاه شهيد چمرانم اهواز ،ایرانم
1م دیویسون ،تیم سیم م)6934م آسيبشناسی روانیم ممم دهسمانی ،ممرتم)م تهران :نشر ویرایشم

3م ریاحی ،مم ام ،لیوردینيا ،ام ،پورحسين ،سم زم م)6933م بررسی رابطۀ بين حمایت اتمما ی و سالمت روانم مجلّۀ
رفاه اتمما ی ،م ،)65شمارۀ پياپی م30-626 ،)93م
3م صالحی ،مم م)6931م سرمایۀ اتمما ی شبیه و تنسيت :بررسی ویژگ یه ای س اخمی ،تع املی و ک ارکردی ش بیۀ
اتمما ی زنان و مردان در تهرانم نامۀ لوم اتمما ی ،م03-19 ،)9م

65م بداللهی ،مم م)6935م بررسی رابطۀ هویتیابی و رشد اخالقی و مراح ل مخمل ف رش د اخالق ی در دانش جویان
دخمر و پسر دانشگاه اهوازم پایاننامۀ منمشرنشدۀ کارشناسی ارشدم دانشگاه شهيد چمرانم اهواز ،ایرانم
66م غضنفری ،ام م)6932م بررسی تأثير هویت و راهبردهای مقابلهای بر سالمت روانی دانشآموزان پایۀ سوم دبيرس مان
و پيشدانشگاهی شهر اصفهانم پایاننامۀ منمشرنشدۀ دکمری روانشناسیم دانشگاه لّامه طباطباییم تهران ،ایرانم

62م فرتا  ،سم م)6934م رابطۀ هویت و تعهّد با کيفيت دوسمی با توتّه به نقش تنس و پایگ اه اتمم ا ی ،اقمص ادی
دانشآموزان سال سوم دبيرسمان تهرانم پایاننامۀ منمشرنشدۀ کارشناسی ارشدم دانشگاه تهرانم تهران ،ایرانم

69م قسامی ،مم م)6939م بررسی رابطۀ نحوۀ ملیرد خانواده با سبکهای ه ویمی دانش جویانم پای اننام ۀ منمشرنش دۀ
دکمری روانشناسیم دانشگاه تربيت مدرّسم تهران ،ایرانم
64م کاسمل  ،امم م)6935م صر اطّال ات :اقمصاد ،تامعه و فرهنگ مقدرت هوی ت)م محم چاووش يان ،مم رتم)م ج دومم
چاپ ششمم تهران :انمشارات طرح نوم
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بررسی رابطۀ حمایت اتمما ی با هویتیابیممم

شمارة اول

 انمشارات سمتم:)م تهران2)م روانشناسی رشد م6936 حم م،م لطفآبادی60
)م بررس ی نق ش حمای ت اتمم ا ی در6936 عم رم م، پم و کيامنش، آزاد فالح، جم، اژهای، عم،م معممدی شلم اری61
، سالم نش ریۀ روانشناس ی15 رضایتمندی از زندگی سالمت مومی و احساس تنهایی در بين سالمندان باالتر از
م660-699 ،)4 م2
)م بررسی تحوّلی رابطۀ پایگاههای هویت با مي ان دلبس مگی6930 مم م، مم عم و حيدری، مظاهری، مم صم،م نصرتی61
م90-09 ،)0 م2 ، ساله) به والدین و همساالنم فصلنامۀ خانوادهپژوهی63  و61 ،64ایمن پسران نوتوان م
- س ازگاری ف ردی،)م مقایسۀ سالمت روان ی6930 مم عم م، مم و سپهوند، شهنی یيالق، حم، شیرکن، عم کم،م نيسی63
اتمما ی و ملیرد تحصيلی دانشآموزان فاقد و واتد مادر در دبيرسمانهای اهواز با کنم رل حمای ت اتمم ا ی و
م69-24 ،)9 م،هيجانی دانشآموزانم مجلّۀ لوم تربيمی و روانشناسی

هو
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