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هاي هویت دانشجویاننفس با سبکرابطه حمایت اجتماعی وعزت

Relationship Between Social  Support and Self-Esteem with Student,s Identity
styles

Ali Asghar Hossein zadeh
Mojgan.Sepahmansour

Abstract
Introduction: The aim of the present study was
to investigate relationship between social
support, students’ self-esteem , and  identity
styles .
Method: 224 university students (119 girls &105
boys) in Mahmood Abad city were selected
through multi stage sampling.  These participants
completed Social Support Questionnaire (voux,
1986), Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) and
Identity Styles Inventory (ISI) (Brzonsky, 1997).
Data was analyzed by applying regression and
correlation coefficient.
Results: Results indicate that there is a
significant positive correlation between self-
esteem with normative and informational identity
styles. However, the results show a significant
negative correlation between self-esteem and
confused/avoidance identity style. There was
also a significant positive correlation between
social support and informational and normative
identity styles, while correlation between
confused /avoidance style with social support
was not significant.
Conclusion: findings of the study is useful in

predicting positive relation between self-esteem
and social support with informational and
normative identity styles and negative relation
between self-esteem and social support with
confused /avoidance  styles.
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مقدمه 
افراد به عنوان جزء الینفک شکل گیري شخصیت مورد 1تطی سالها، فرآیند مربوط به جستجوي هوی

گوسنس و ون استین لوي کاکس، سوئنز، برزونسکی، اسمیت،(توجه بوده است
تعدادي از جوانان زمانی که وارد دانشگاه می شوند ممکن است با مشکل انتقال ).2،2007کیست

با نوعی از تغییرات اساسی مانند ، بلکهآنها نه تنها  محیط آشناي خود را تر ك می کنند. مواجه شوند
4ازنظر اریکسون).3،2000آدامز(شبکه اجتماعی، تقاضا و انتظارات زیاد تحصیلی سروکار دارند

محیط رسمی دانشگاه فرصتی است که فرد می تواند فعاالنه تمایالت خود را به نمایش بگذارد ) 1968(
عالوه بر آن، ). 5،2005برزونسکی و کاك(کند و در جهت استوار ساختن هویت شخصی خود تالش 

د می شود، تحول محیط آموزشی عقالنی که در آن آگاهی تحلیلی و انتقادي از جریانات اجتماعی ایجا
).2000آدامز،(نماید هویت را تسهیل می

ایجاد حس ثبات و انسجام از هویت خود ازتکالیف اصلی فرد در دوران نوجوانی است 
ل کند که این ادراك حاصبه عنوان ادراکی از خود تعریف میاریکسون هویت را ). 6،1995هیون(

مقانلو، وفایی و (تجارب گذشته، حال و آینده عمل می کند اي میانفعالیتی است که به عنوان واسطه
هویت عبارتست از سازمان دادن یک خود درونی شامل ساخت 7از نظر مارسیا). 1387شهر آراي،

یستم باورها وآرزوها، عقاید، مهارت ها و تاریخچه فردي که در واقع نتیجه یک بحران است و خود، س
ازدید متخصصان درك این دوران طوفانی و بحرانی وابسته به روابط حاکم در خانواده می باشد و 

اجهه با وجوانان در مون).1386عطار،وپورخواجه(مؤثري بر رشد نوجوان دارد خانواده تأثیر واضح و 
گیري هویت، ذهن خود را بر روي موضوعات مهمی از قبیل انتخاب حرفه، اعتقادات تکالیف شکل

مذهبی و سیاسی در زندگی متمرکز می کنند والبته مواجهه نوجوانان با چنین موضوعات و مسائلی 
به تصمیم آنان به شیوه هاي گوناگون به جمع آوري اطالعات پرداخته و بر اساس آنها. متفاوت است

).8،2000کاپالن(گیري می پردازند 
یکی از نظریه پردازان رویکرد فرایند تحول با بررسی زیر بناهاي شناختی ) 1990(برزونسکی 

10سبک هنجاري- 92سبک اطالعاتی-1: اجتماعی و وضعیت هاي هویتی، سه سبک هویتی شامل

ها در واقع شیوه هاي شناختی اجتماعی براي کاین سب. را فرض نمود،11اجتنابی/ سبک سردرگم -3

1-Identity
2- Luyckx, K., Soenens, B., Berzonsk, M. D.,  Smits, I., Goossens, L., & Vansteenkiste, M.
3 - Adams, G.
4-Erikson, E.
5- Kuk,L.S.
6 - Heaven, P. C. L.
7- Marcia
8 - Kaplan, P. S.
9- Informetion Style
10 -Normative Style
11-Diffuse-Avoidant Style



٣

دهند ارزیابی و مورد استفاده قرار میپردازش اطالعات مرتبط با خود را جستجو،
افراد با سبک هویت اطالعاتی در مورد ساختار خود تردید دارند و ). 1999،2004برزونسکی،(

هنگام نمایند و درخود را آزمون میهايکنند، ساختاطالعات مرتبط با خود را  فعاالنه جستجو می
باشند هایی از هویت خود عالقمند میمواجه شدن با بازخوردهاي ناهماهنگ، به تغییر جنبه

وسط افرادي مورد سبک هویت اطالعاتی بیشتر ت). 2000؛ برزونسکی وکاك،1997برزونسکی،(
.باشندموفق یا دیررس میراي وضعیت هویت گیرد که طبق الگوي  مارسیا دااستفاده قرار می

در مقابل، افراد با سبک هویت .)2000برزونسکی و کاك،؛1،1999برزونسکی، تامی و کینینورمی،(
آنها از طریق . هنجاري همواره سعی دارند که با تجربه و انتظارهاي افراد مهم زندگیشان همنوایی کنند

بل تهدیدهاي ریفهاي شناختی، به دفاع در مقاساختارهاي قبلی مربوط به خود، پاسخهاي قالبی و تح
این افراد در مقابل ناهماهنگی داراي تحمل پایین ). 2005برزونسکی و کاك،(پردازندبالقوه بیرونی می

داراي وضعیت اساس الگوي مارسیا این افراد بیشتر بربوده و به ساخت شناختی بسته متکی هستند و
).1996برزونسکی،(هویتی زودرس هستند 

اجتنابی است، و /عوامل موقعیتی یا لذت آنی اساساً تعیین کننده ي رفتار افراد با سبک سردرگم 
سازگاري این .)2005، 2000برزونسکی و کاك،(آنها براساس تقاضاي محیطی واکنش نشان می دهند 

توان آن را به عنوان یک یک فعالیت کوتاه مدت بوده که نمیافراد با موقعیت نامتعادل و احتماالً بیشتر 
- هاي تعارضی و تصمیمتن به موقعیتاصالح ساختاري پایدار تلقی نمود؛ این افراد از مواجه یا پرداخ

). 2005؛ بزرونسکی و کاك،1997برزونسکی،(گیري اکراه دارند 
رزانی ابه مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروه به فرد 2حمایت اجتماعی

عالوه بر این، حمایت اجتماعی تنها تعدد رابطه ها نیست، بلکه کیفیت آن مطرح . شوددارند گفته میمی
آید یا سازمانهاي اجتماعی به دست میاست، چرا که از منابع گوناگونی نظیرخانواده، اقوام، دوستان

ز حمایت اجتماعی مطلوب تحقیقات بسیاري حاکی از آن است که برخورداري ا). 3،2002سارا فینو(
کسانی که از ). 1387قائدي و یعقوبی، (کندی جسمانی و روان شناختی هدایت میفرد را به بهزیست

شود،شان دارد، به آنها اهمیت داده میکنند کسی دوستیت اجتماعی برخوردارند، احساس میحما
جتماعی خانواده، دوستان یا شمارند و خود را بخشی از شبکه ادیگران آنان را افرادي محترم می

هاي مادي و معنوي و خدمات دو جانبه هنگام نیاز تواند منبع کمکدانند که میانهاي اجتماعی میسازم
نظریه پردازان حمایت اجتماعی معتقدند که تمام روابطی که فرد با دیگران ). 2002سارافینو،(باشد 

1-Nurmi, J. E., Berzonsky, M. D., Tammi, K., & Kinney, A.
2-Social support
3-Sarafino, E. P.
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ا به عنوان در دسترس و مناسب رفع نیاز خود تلقی دارد حمایت اجتماعی نیستند، مگر آنکه فرد آنها ر
).  1387قائدي و یعقوبی،(کند 

- دوستان بر هویت فرد و چگونگی شکلترین تأثیر را خانواده و از میان عوامل اجتماعی برجسته
- ار میه و دوستان را غیر قابل انکچنانکه اکثر صاحب نظران تاثیر پذیري فرد از خانواد. گیري آن دارند

کنند نوجوانان تلقی میگیري هویتشکلدانند و این دو منبع را مهمترین نماد اجتماعی
پشتیبانی و حمایت، مقدار دلگرمی وپاسخ گویی به احساسات )1968(اریکسوناز نظر).1،2008پارا(

وبک و مه تر،2گروتوانت(کنند و اضطراب از طرف والدین تجربه میآنان است که در هنگام پریشانی 
تواند کسب اطالعات مربوط به هویت را در طول فرزند ین که حمایت والدین میبه ویژه ا). 1982یر،

ازطرفی دوستان و همساالن از طریق ارتباط آزاد و ). 2005برزونسکی و کاك،(پروري تسریع کنند
فرآیند به رشد این . شوند، نیازها و امیال یکدیگر حساس میصادقانه نسبت به قوتها، ضعفها

ابط دوستانه حمایت کننده رو. کندط صمیمی فراتر از خانواده کمک میخودپنداره، درك دیگران و رواب
؛ 2001برگ،(در آنها ایجاد شود ي روزمره کاهش یابد و روحیه بهترهاشود گرفتاريموجب می

).2008پارا،
هاي شناختی و عاطفی وجود ؤلفهنگرش نسبت به خود که در آن معبارت است از3عزت نفس

قاید دیگران است و عزت نفس ارزیابی خود در پرتو ع). 5،1967کوپر اسمیت؛4،1965روزنبرگ(دارد 
هاي عاطفی، به ویژه احساس مثبت و منفی درباره خود بنا شده است براساس فرایند

اند، عزت نفس کست خوردههاي خود شالشوند که در ایدهی افراد مطلع میوقت). 6،2001سانتراك(
معتقد است دلیل اصلی ) 1961(8راجرز). 7،2006بارون، بیرن و برنسکامپ(تواند کاهش یابد آنها می

عاطفی و تایید اجتماعی داده عزت نفس پایین در افراد این است که به آنها فرصت کافی براي حمایت 
کنند یی از جانب دیگران دریافت مشود و در طول دوران رشد به صورت مستمر ارزیابی منفنمی

).2001سانتراك، (
) الف: (در مجموع، ادبیات پژوهشی در زمینه حمایت اجتماعی را می توان به دو دسته تقسیم کرد

هاي حمایتی مطالعاتی که به سازه)ب(مطالعاتی که متمرکز بر سیستمهاي حمایتی در محیط است؛ 
ت اجتماعی برخوردار است صور شخصی به چه میزان از حمایتصوري توجه دارند، یعنی بنابر ت

؛ به نقل از بخشی پور رودسري، پیروي و عابدیان، 1985آنتونی،وسون، ساراسون، پوترسارا(

1 -Para,E.A.
5- Grotevant, H. D.,Thorbecke,W., & Meyer, M. L.
3-Self- esteem
4- Rosenberg, M.
5-Coopersmith, S.
6 -Santrock, J. W.
5- Baron,R., Byrne,D., & Branscomb,N.
6-Ragers, C.
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نشان داد حمایت اجتماعی پیش بینی کننده ) 1387(در این خصوص پژوهش قائدي و یعقوبی).1386
درحالی که حمایت اجتماعی خانواده پیش . دل عاطفی استمناسبی براي رضایتمندي از زندگی و تعا

بینی کننده مناسب براي دختران بوده است، در مقابل حمایت اجتماعی پسران بیشتر توسط دوستان 
در یافته هاي خود، تفاوت معنی داري از نظر ) 2010(1ابرو آیکیز و ساوي کاکیر.پیش بینی شد

یر از منبع مربوط به خانواده در نوجوانان گزارش کردند، ولی جنسیت  در منابع حمایت اجتماعی به غ
اسمیتس، سوئنز، ون استین کیست، همچنین. سطح عزت نفس معنادار نبوداین تفاوت جنسیتی از نظر

سبک هویت اطالعاتی با حمایت خودگردان والدین رابطه دریافتند ) 2010(لوي کاکس و گوسنس
خودگردان والدین رابطه اجتنابی با حمایت / جاري و سردرگممثبت معنی دار و سبکهاي هویت هن

از طرفی در پژوهش اسمیتس، سوئنز، لوي کاکس، دوریز و . دار دارندمنفی معنی
حمایت والدین پیش بینی کننده مثبت هویت اطالعاتی گزارش شد، اما سبک )2008(برزونسکی

بینی پیششناختی از سوي والدین ل روانمل حمایت ادراك شده و کنترهویت هنجاري از طریق دو عا
بینی نا سازگاري ادراك شده والدین پیشاجتنابی به وسیله / شد؛ با این وجود، سبک هویت سردرگم

در بررسیهاي خود نتیجه گرفتند کیفیت رابطه با همساالن و )1995(2و فیلدپریورپاترسون،. شد
با شکل گیري هویت، شایستگی اجتماعی و )یبه عنوان بخشی از منابع حمایت اجتماع(دوستان

.افزایش عزت نفس رابطه داشته است
گزارش دادند عزت نفس سبک هویت اطالعاتی با منشأ درون فردي ) 2009(3اریجیت و کرپل من

در . فردي و بین فردي رابطه مثبت، ولی عزت نفس سبک هنجاري با منشأ بین فردي رابطه مثبت دارد
نشان داد نوجوانانی که به هویت دست یافته بودند، )  2008(بیسیک و قوش این خصوص پژوهش 

عزت نفس بیشتري داشتند، اما در نوجوانانی که هنوز بحران را به پایان نرسانده بودند، عزت نفس 
نشان داد عزت نفس افراد با  ) 2007(از طرفی شواهد پژوهشی فیلیپس و پیتمن. کمتري دیده شد

.اجتنابی نسبت به سبک اطالعاتی و هنجاري پایین تر است/ سبک هویت سردرگم
هاي آمریکائی و فنالندي در پژوهشی بر روي نمونه)1997(نورمی، برزونسکی، تامی و کینی

اطالعاتی نسبت به افراد با سبک هنجاري از عزت نفس بیشتري گیريگزارش کردند که افراد با جهت
نشان داد ) 2009؛ به نقل از اریجیت و کرپل،4،1995تایلور و ازکی(نتایج پژوهش. برخوردار بودند

همچنین، . اي رابطه مثبت داشته استدر هر دو نمونه آمریکایی و ترکیهعزت نفس با کسب هویت 
عالوه . عزت نفس با سبک اطالعاتی رابطه مثبت قوي و با منبع محدود کننده رابطه منفی داشته است

رابطه قوي با عزت نفس در نمونه آمریکایی نشان داد، در حالی که در نمونه بر این سبک هنجاري 

7- Ebru Ikiz, F., & Savi Cakar, F.
8- Paterson,J. E., Prio,G., & Field,G.
9- Eryigit,S., &Kerpelman, J.
1- Taylor, R. D., & Oskay, G.
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در گزارش پژوهش )2007(در این خصوص لوي کاکس و همکاران. اي این رابطه دیده نشدترکیه
.خود تنها به رابطه مثبت سبک هنجاري با عزت نفس اشاره کردند

هویت رابطه وجود داشته باشد، ولی در ایران رسد بین عزت نفس و سبکهاي هرچند به نظر می
هاي هویتی و عزت نفس صورت گرفته است و پژوهشهاي صورت گرفته هش هاي کمی بین سازهپژو

در حوزه حمایت اجتماعی در سایر کشورها نیز به بررسی رابطه بین سبک هاي تربیتی خانواده و 
اساس دانش ما تا کنون پژوهش مستقیمی در هویت یابی نوجوانان پرداخته اند؛ و به ویژه اینکه بر

از طرفی با توجه به این که . مورد رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد سبکهاي هویتی صورت نگرفته است
باشند، هاي رابطه بین سبکهاي هویت و عزت نفس مطرحي فرهنگی نیز می توانند در تفاوتپدیده ها

حمایت اجتماعی و عزت نفس با سبکهاي هویت در بنابر این، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه
یک نمونه ایرانی است و براساس شواهد ویافته ها، بین سبک هاي هویت و عزت نفس رابطه وجود 
دارد؛  بین سبک هویت  و حمایت اجتماعی  رابطه وجود دارد؛ سبک هاي هویت اطالعاتی، هنجاري 

.کنندزت نفس را پیش بینی میو اجتنابی هریک از متغیرهاي حمایت اجتماعی و ع

روش 
دختر و 119(دانشجو 224نمونه مورد بررسی عبارت است از . پژوهش حاضر از نوع همبستگی است

انحراف سال و4/21با میانگین سنی (مهندسی و علوم انسانی-هاي فنیکارشناسی رشته) پسر105
با روش نمونه گیري ) 88-89(ل تحصیلی از شهرستان محمودآباد بودند که در سا) 86/1استاندارد

ها در کالسهاي انتخاب شده  به صورت گروهی اجرا پرسشنامه. اي انتخاب شدندمرحلهتصادفی چند
فس روزنبرگ که نسبت به همه مقیاس عزت ن:ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از. شد

سؤال دارد که 10این مقیاس). 1،2000کالین(هاي عزت نفس از آن بیشتر استفاده شده است مقیاس
، به 1989، 2وایلی. اي پاسخ بدهددرجهخواننده باید به هر یک از سؤالها براساس مقیاس لیکرت چهار 

در مرور خود بر تحقیقات انجام شده با این مقیاس دریافت که در هفت پژوهش ) 1388(نقل از احدي
؛ به 1965، 3سیلبر و تیپت(همچنین . به دست آمده است87/0تا 72/0مختلف، مقدار آلفاي کرونباخ از 

در )1388(احدي . به دست آوردند85/0ضریب باز آزمایی بعد از دوهفته را ) 1388نقل از احدي، 
در پژوهش حاضر، ضریب . را بدست آورد85/0اساس فرمول آلفاي کرونباخ ضریب پژوهش خود بر

.به دست آمد81/0ز فرمول آلفاي کرونباخ محاسبه شد و ضریبپایایی این مقیاس با استفاده ا

1-Klin, P.
2-Wylie
4- Silber, E., & Tippett, J.S.
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تهیه شده ) 1986(1پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط وکس، فیلیپس، تامپسون، ویلیامز و استوارت
از حمایت اجتماعی استوار است ) 1997(2اساس تعریف کوبنظري این پرسشنامه برساختار. است

برخورداري از محبت، مساعدت و توجه اعضاي خانواده، دوستان و سایر که حمایت اجتماعی را میزان 
سایرین را در برمی دوستان وسؤال دارد که سه حیطه خانواده،23این مقیاس . افراد تعریف کرده است

این . سؤال دارد7سؤال و خرده مقیاس سایرین8خرده مقیاس خانواده و دوستان هر کدام . گیرد
اي بسیار موافق، موافق، مخالف و بسیار مخالف ساخته شده مقیاس چهار درجهزمون بر اساس یکآ

گذاري این پرسشنامه را به صفر و یک ابراهیمی قوام سیستم نمره). 1386همیراد و سپاه منصور، (است
ز وي این آزمون را براي یکصد نفر ا. دلیل آن را استفاده از آلفاي کرونباخ ذکر کرده استتغییر داده و

نفري از دانش آموزان به کار برده و پایایی آزمون را در نمونه 200دانشجویان و یک گروه 
در این پژوهش از فرم نمره گذاري ). 1386همیراد و سپاه منصور، (گزارش کرده است 90/0دانشجویی

.به دست آمد76/0صفر و یک استفاده شده است وضریب آلفاي کرونباخ 
براي ارزیابی سبک هویت تدوین شده ) 1997(توسط برزونسکی(ISI)3پرسشنامه سبک هویت 

سؤال آن سبک 11سؤالی است که40این ابزار یک مقیاس. است وقابلیت اجراي گروهی دارد
در این (سوال تعهد را 10اجتنابی و/ سوال سبک سردرگم10سوال سبک هنجاري و9اطالعاتی، 

"اي لیکرت ازدرجه5قیاسسئواالت روي یک م. کندرزیابی میا) گیردتحقیق مورد استفاده قرار نمی

ت این سئواالازعددچهارتعداد. شوندارزیابی می) 5("کامالً مخالف من"تا)1("منکامال ًمانند 
.شوندگذاري معکوس میمقیاس نمره

ه بود، براي اجرا شدنفر617روي ضریب آلفاي کرونباخ این ابزار را که بر)1997(برزونسکی
گزارش76/0اجتنابی/مغشوشسبکبرايو64/0هنجاريسبکبراي،70/0اطالعاتیسبک
آلفاي کرونباخ براي همسانی درونی در پژوهش خود ضریب)1387(همکارانومقانلو.استکرده

گزارش 68/0و 69/0، 76/0سه خرده مقیاس اطالعاتی، هنجاري و سردرگم اجتنابی را به ترتیب 
سهاي اطالعاتی، باخ براي همسانی درونی خرده مقیادرپژوهش حاضر، ضریب آلفاي کرون. کردند

.دست آمدبه64/0و / 74، 72/0بی به ترتیب اجتنا/ هنجاري وسردرگم

1- Vaux, A., Phillips, J., Holly, L., Thomson, B.,Williams, D., & Stewart, D.
2- Cobb, S.
3-Identity Style Inventory
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هایافته
نشان داده ) 1(ویژگیهاي توصیفی متغیرهاي سبکهاي هویت، حمایت اجتماعی و عزت نفس در جدول 

. تشده اس

میانگین و انحراف استاندار متغیرهاي حمایت اجتماعی،  عزت نفس و سبکهاي  هویت در آزمودنیها، 1جدول

استانداردانحرافمیانگین                          متغیرها                      

08/3048/6سبک هویت اطالعاتی                            

01/2914/5سبک هویت هنجاري                             

89/1993/4اجتنابی                  / سبک هویت سردرگم

29/1704/2حمایت اجتماعی            

56/1952/3عزت نفس                                          

و سبک ) 08/30(نشان می دهد، سبک هویت اطالعاتی باالترین میانگین ) 1(همان طورکه نتایج جدول 
.را دارند) 89/19(اجتنابی پایین ترین میانگین/ هویت سردرگم

ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش: 2جدول

12345متغیرها  

- سبک هویت اطالعاتی                     

-49/0***سبک هویت هنجاري                   

-02/01/0اجتنابی             / سبک هویت سردرگم

--38/009/0***43/0***حمایت اجتماعی                         

-52/0**-21/0**44/0***53/0***عزت نفس        

 .001/0<.***P01/0<**P

دهد،  بین سبکهاي هویت اطالعاتی و هنجاري با عزت نشان می) 2(ان طورکه نتایج جدول هم
. داردعزت نفس رابطه منفی وجوداجتنابی و/ ه مثبت وجود دارد، ولی بین سبک سردرگمنفس رابط
.کنندها فرضیه اول را تأیید میاین یافته
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شود از بین سه سبک هویتی دو سبک هویت مشاهده می) 2(که درجدول این همانطورعالوه بر
بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز. ردارندهنجاري با حمایت اجتماعی رابطه مثبت معنی دااطالعاتی و

. شودتأیید می
هاي آماري رگرسیون حمایت اجتماعی تحلیل واریانس ومشخصه،، خالصه مدل رگرسیون3جدول

برسبکهاي هویت

SSdfMS            FPR2RSEمدل       شاخص   

084/2223028/74937/22000/0488/0238/0796/1رگرسیون  

054/710220228/3باقی مانده        
BSEBβtمتغیر                    شاخص 

099/0627/4***314/0021/0سبک هویت اطالعاتی                                          

095/0495/3**238/0270/0سبک هویت هنجاري                                   

- 941/1-250/0048/0-115/0اجتنابی                               / سبک هویت سردرگم

001/0<P*** .01/0<** P

واریانس مربوط به حمایت % 49و >000/0Pمشاهده شده معنادار است F) 3(دولبر اساس نتایج ج
ضرایب رگرسیون نشان می دهند که سبکهاي ). 2R-49/0(اجتماعی به وسیله سبکهاي هویت تبیین می شود 

می توانند واریانسهاي حمایت)  =095/0β =495/3t(هنجاري و) =099/0β =627/4t(هویت اطالعاتی 
پیش بینی کننده  ) =β =941/1-t-048/0(اجتماعی را به صورت معنی داري تبیین کنند، ولی سبک سردرگم

.معنی داري براي حمایت اجتماعی نبوده است
هاي آماري رگرسیون عزت نفس بر سبکهاي هویترگرسیون، تحلیل واریا نس ومشخصهخالصه مدل،4جدول

SSdfMS               FPR2RSEمدل         شاخص   

147/10363382/345998/43000/061/037/0801/2رگرسیون

125/2763220باقی مانده         

BSEBβtمتغیر                شاخص           

393/0391/6***213/003/0عاتی          سبک هویت اطال

271/029/4***185/042/0سبک هویت هنجاري      

-185/4- 225/0***/              038-161/0اجتنابی     /سبک هویت سردرگم

001/0<P*** .01/0<** P

...رابطه حمایت اجتماعی وعزت نفس با سبک هاي هویت 
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س مربوط واریان% 37و>000/0Pنادار استمعFشود، مشاهده می) 4(همان طور که در جدول
دهند ضرایب رگرسیون نشان می). 2R-37/0(شود هاي هویت تبیین میبه عزت نفس به وسیله سبک

و سبک ) =271/0β =،29/4t(، هنجاري )=393/0β =،391/6t(هاي هویت اطالعاتی که سبک
,-225/0(سردرگم  β =185/4-t= (ي تبیین دارعزت نفس را به صورت معنییانسهاي توانند وارمی

/ هاي هویت اطالعاتی و هنجاري عزت نفس بیشتري و افراد با سبک سردرگمکنند؛ یعنی افراد با سبک
.دهندابی عزت نفس کمتري نشان میاجتن

بحث ونتیجه گیري
ماعی هاي پژوهش حاضر نشان داد که بین سبکهاي هویت اطالعاتی و هنجاري با حمایت اجتیافته

اجتنابی با حمایت اجتماعی رابطه / رابطه مثبت معنی داري وجود دارد، اما بین سبک هویت سردرگم
این یافته ها با نتایج پژوهشهاي قبلی از جمله ابرو آیکیز و ساوي . معنی داري وجود ندارد

1995؛ پاترسون و همکاران،2008اسمیتس و همکاران، ؛ 2010اسمیتس وهمکاران،؛ 2010کاکیر،
توان گفت که حمایت والدین بهترین پیش بینی کننده هاي فوق میجهت تبیین یافته. همخوانی دارند

از نظر اریکسون . )2010؛ اسمیت وهمکاران، 2008پارا، (رشد و ارتباط مثبت  با همساالن است 
و اضطراب پشتیبانی و حمایت، به میزان دلگرمی و پاسخ گوئی به احساسات آنان در هنگام پریشانی 

در توسعه هویتی پشتیبانی عموماً به عنوان یک اصل در توسعه تطبیقی و به طور خاص. بستگی دارد
در حالی که سبک هویت اطالعاتی با حمایت خودگردان ). 1982گروتوانت و کوپر،(آید شمار میبه

خودگردان یت اجتنابی با حما/ والدین رابطه مثبت معنی دار دارد، سبک هویت هنجاري و سردرگم
پذیري سبک ا به انعطافپژوهشگران خودگردانی سبک اطالعاتی ر.  دار دارندوالدین رابطه منفی معنی

دانند، در حالی که سبک هنجاري به دلیل پیروي جزمی در فرایند جستجوي هویت مربوط میاطالعاتی
از طرفی حمایت ). 2010اسمیت و همکاران،(مطابق استاندارد والدین فاقد حمایت خودگردان است 

والدین پیش بینی کننده مثبت هویت اطالعاتی و هنجاري است، در مقابل والدین ادراك شده ناسازگار 
همچنین ). 2008اسمیت و همکاران،(یک پیش بینی کننده قوي براي هویت سردرگم اجتنابی است

شایستگی گیري هویت،شکلکیفیت رابطه با همساالن به عنوان بخشی از منابع حمایت اجتماعی با
، به 2002؛ دوبیوس و همکاران،1995پاترسون وهمکاران،( اجتماعی و افزایش عزت نفس رابطه دارد 

).  2008نقل از پارا،
توانایی شناختی افراد براي درك دیدگاه دیگران سبب می شود تا فرد اندیشه دیگران را در مورد 

سوي دیگر نظریه پردازان کنترل هویت از جمله کرپلمن، پیتمن و از . مورد جستجو قرار دهد"خود"
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معتقدند که طی یک فرآیند هویت یابی، روابط بین فردي و بازخورد دریافتی از سوي )1997(1المکه
به طور مداوم با معیارهاي هویت در فرد مقایسه )براي مثال بعد اطالعاتی حمایت اجتماعی( دیگران 

بین این دو، سبب بروز اختالل گردیده و فرد را وادار به تالش در رفع شده و هر ناهماهنگی
اصالح ) الف(این تالش به دو شکل صورت می گیرد، . ناهماهنگی و بازگرداندن هویت می کند

تالش در جهت تغییر در رفتار بین ) ب(معیارها به صورت شناختی متناسب با بازخورد هاي دریافتی؛ 
هویت اطالعاتی به وسیله تجربه هاي ناهمگون، تمایل بیشتري براي رویارویی سبکاین،بنابر.فردي

شود، که حل بی اطالعات مرتبط با خود مشخص میو ارزیا) گشودگی به تجربه(با چالش هاي هویتی 
به نقل از فیض آبادي (صورت پذیرد "اخذ دیدگاه دیگران"تواند از طریق بخشی از چالشها می

. )1386وهمکاران ،
از سوي دیگر پژوهشگران معتقدند سبک هنجاري جهت ساخت یک هویت منسجم، تایید 

- افراد مهم زندگی خود همنوایی میاي است، افراد با تجربه و انتظاراتن داراي اهمیت ویژهدیگرا
را تواند توجه مثبتفتار بر اساس انتظارات دیگران میاین ربنابر). 2005برزونسکی و کاك،(کنند 

.در پی داشته و سبب اخذ حمایت اجتماعی از سوي آنان شود
ابی با منابع حمایت اجتماعی اجتن/ براساس یافته این پژوهش هرچند رابطه سبک هویت سردرگم

در این خصوص . دار نبوده است، اما گرایش به رابطه منفی با منابع حمایت اجتماعی دیده شدمعنی
با اجتنابی/نشان داد سبک هویت سردرگم) 2000؛ برزونسکی و کاك،1997برزونسکی،(پژوهشهاي 

شواهد عالوه بر این،. کیفیت روابط با همساالن رابطه منفی و با فاصله گیري عاطفی رابطه مثبت دارد
کنند و از نظر پایبندي و تعهد از ع لذت آنی و زود گذر را جستجو میآنها منابدهد پژوهشی نشان می

این، ویژگیها ي مذکور بنابر. کننددرگیري با منابع هویتی اجتناب میبرخوردارند و از ثبات کمتري
. سبب از دست دادن منابع حمایتی شوندتواندمی

تري نسبت به سبک هویت بی از بهزیستی روان شناختی پاییناجتنا/افراد با سبک هویت سردرگم
، و با توجه به ادبیات پژوهشی موجود، )2007یتمن،فلیپس و پ(هنجاري و اطالعاتی برخوردارند 

بینی کننده یستی روان شناختی و همچنین پیشحمایت اجتماعی یک منبع مهم براي کاهش استرس، بهز
افراد با سبک هویت سردرگم ممکن است ). 1387قائدي و یعقوبی، (مناسبی براي تعادل عاطفی است

ریشانی و استرس باال نتوانند به هویت منسجم و باثباتی به دلیل فقدان حمایت اجتماعی مطلوب، پ
باال بودن سطح استرس و پایین بودن سطح بهزیستی می تواند تبیینی براي فقدان حمایت . دست یابند

. اجتماعی مناسب و مورد نیاز باشد

1- Kerpelman, J. K., Pittman, J. F., & Lamke,L.K.
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کهايادبیات پژوهشی در مورد نقش خانواده به عنوان یکی از منابع حمایت اجتماعی در سب
گروتوانت و کوپر . هاي تربیتی در سبکهاي مختلف هویتی استهویتی بیانگر الگوي متفاوت شیوه

- ار نیستند، از طرف والدین طرد میمعتقدند فرزندانی که از حمایت اجتماعی الزم برخورد)1982(
برزونسکی . شونددر نتیجه دچار پراکندگی هویت میشوند و به لحاظ عاطفی با آنها فاصله دارند، و

نیز گزارش کرد سبک تربیتی قاطع و اطمینان بخش با سبک هویت اطالعاتی رابطه مثبت دارد، ) 2004(
اجتنابی و سبک فرزندپروري / در حالی که سبک فرزندپروري سهل گیر با سبک هویت سردرگم

ه دلیل فقدان اجتنابی ب/ ادراك افراد با سبک  سردرگم. مستبدانه با سبک هویت هنجاري رابطه دارد
احساسات روشن، دریافت بازخورد مبهم و متناقض و همچنین فقدان تبادل نظر درخانوده، از خانواده 
مبهم است و بر این اساس تفاوت در بازخورد اطالعاتی، تبادل نظر و حمایت هاي عاطفی به عنوان 

.یت یابی  باشندمنابع حمایت اجتماعی ممکن است تا حدودي تبیین کننده سبکهاي مختلف   هو
همچنین یافته هاي پژوهش نشان داد که بین سبک اطالعاتی و هنجاري با عزت نفس رابطه مثبت 

اجتنابی و عزت نفس / معنی دار وجوددارد، اما دیده شد، در مقابل  رابطه بین سبک هویت سردرگم
؛ فیلیپس و 2007این یافته با پژوهشهاي قبلی از جمله لوي کاکس و همکاران، . منفی بود

مطابقت 2008؛ بیسیک و قوش، 2009؛ اریجیت و کرپل من، 1997نورمی و همکاران،؛2007پیتمن،
نوجوانانی که هویت کسب کرده اند در مقایسه با نوجوانانی که هویت کسب نکرده اند، ازعزت . دارد

تواند تبیینی ن یافته میای). 2007پیتمن، ؛ فلیپس و 2008بیسیک و قوش، (نفس بیشتري برخوردارند 
. اجتنابی باشد/ براي تفاوت عزت نفس بین سبک هویت اطالعاتی و هنجاري با سبک هویت سردرگم

عزت نفس رابطه 2009؛ به نقل از اریجیت و کرپل من،1997همچنین، در پژوهش تایلر و ازکی،
منفی با منبع محدود کننده و رابطه ) رابطه مثبت قوي با سبک هویت اطالعاتی(مثبت با کسب هویت 

تنها  بین ) 2007( هاي پژوهش لوي کاکس و همکاران اما در یافته. داشت) هویت هنجاريسبک (
.عزت نفس  با سبک هویت هنجاریرابطه مثبت دیده شد

هاي یچیدگی ارتباط بین عزت نفس و سبکتبیینی که براي این یافته ها می توان ارائه داد اشاره به پ
افراد با سبک هویت اطالعاتی و هنجاري برداشت مثبت و روشنی از خود . ی استهویت

اریجیت و کرپل (اجتنابی منفی است / درحالیکه برداشت افراد با سبک هویت  سردرگمدارند،
و هنجاري این امکان را فراهم بنابر این، برداشت مثبت ازخود در سبک هویت اطالعاتی). 2009من،
با این حال تبیین عزت نفس افراد . اجتنابی متفاوت باشند/ ز سبک هویت سردرگمکند که آنها امی

این ویژگی ممکن است تا حدي به ماهیت عزت نفس وبرداشت از . اطالعاتی با هنجاري متفاوت است
ممکن است ) اهمیت ویژگیهاي شخصی و اعتماد به آنها(براي مثال . مفهوم عزت نفس مربوط باشد

- منبع هویت اشخاص با جهت. سبک اطالعاتی نسبت به سبک  هنجاري داشته باشدرابطه قویتري با
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هنجارها، وتاثیر آن از واست؛ مثالً نقشهاي اجتماعی گیري هنجاري تأکید بر ویژگیهاي بین فردي 
از سوي دیگر . ویژگیهاي فردي بیشتر است، ولی جهت گیري درون فردي نیز بر عزت نفس تأثیر دارد

ک اطالعاتی ممکن است ارزیابی دوگانه ویژگی شخصی و بین فردي تعیین کننده عزت افراد با سب
. نفس آنها باشد، زیرا آنها به دنبال ارزیابی دانش بین فردي و شخصی در مورد خودشان هستند

ي دارد، این ارتباط هم به ویژگیهابنابراین، با فرض اینکه سبک اطالعاتی ارتباط مثبت با عزت نفس
هم بین فردي متکی است، درحالیکه عزت نفس سبک هنجاري به طور مشخص به روابط شخصی و 

). 2009اریجیت و کرپل من،(بین فردي بستگی دارد
. رابطه منفی معنی دار دارداجتنابی با عزت نفس / نتایج پژوهش حاضر نشان داد سبک سردرگم

اجتنابی به دلیل فقدان / افراد با سبک سردرگمتوان این گونه تبیین کرد، کههاي پژوهش را مییافته
هدف هاي روشن و مدیریت  مؤثر در زندگی، دست آورد با ثباتی ندارند که به آن افتخار کنند ودر 

بنابر این، عوامل مذکور .دهند که فاقد ارزشمندي استجه خودپنداره مغشوشی را پرورش مینتی
د و در نتیجه زمینه کاهش عزت نفس افراد با جهت شوند تا  شکست مکرر را تجربه کننموجب می

.  کننداجتنابی را فراهم می/ ویت سردرگمگیري سبک ه
و عزت نفس با سبکهاي هویت، به طور کلی بر پایه دانش مربوط به رابطه حمایت اجتماعی 

ند باشد و از تواند در زمینه کمک به فرایند هویت یابی نوجوانان سودمهاي پژوهش حاضر مییافته
این . طریق شناسایی و فعال ساختن منابع حمایت اجتماعی، فرآیند هویت یابی نوجوانان را تسهیل کند

فرآیند می تواند از طریق آموزش والدین، شکل دهی وگسترش شبکه ارتباطی و پیوند آن با منابع 
تواند زمینه رشد یک هویت منسجم و موفق  همچنین میکمک به  شکل گیري . حمایتی محقق شود

از آنجا که حمایت اجتماعی داراي ابعاد مختلفی است و ممکن است براي . عزت نفس را فراهم کند
شود در پژوهشهاي آتی این ي اهمیت بیشتري باشد، پیشنهاد میافراد متفاوت نوع خاصی از آن دارا

- ه اینکه هویت یابی مقولها توجه بهمچنین ب. هاي مختلف حمایت اجتماعی مورد توجه قرار گیردجنبه

هاي نوع تر در جامعه ایرانی و مقایسههاي متپژوهشهاي  بیشتر با نمونه.اي تحت تأثیر فرهنگ است
. رسدن فرهنگی ضروري به نظر میبی
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