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چکيده
 نفر169  بدين منظور. نقش پیشآيندی سبکهای هويت در ابراز وجود با واسطهای خودنظمجويی رفتاری بررسی شد،در اين پژوهش در چهارچوب مدلی علّی
 برای گردآوری دادهها از سیاهه تجديد. پسر) به شیوة خوشهای تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند299 ،  دختر212( از دانشآموزان دبیرستانی شهر ابرکوه
) و پرسشنامه ابراز وجود2444 ، و لواندوسکی، میلر، پرسشنامه خودنظمجويی رفتاری (براون،)2441 ،نظرشده سبکهای هويت برزونسکی (وايت و ديگران
 مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر آزمون شد و برای سنجش معناداری اثرات غیرمستقیم متغیرهای.) استفاده شد2499 ،(گمبريل و ريجی
 يافتهها نشان دادند که سبک. نتايج حاکی از تأيید نقش واسطهای خودنظمجويی رفتاری بود. روش نمونهبرداریهای مکرر خودراهانداز به کار رفت،رابطهای
اطالعاتی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و تعهد هويت بهصورت غیرمستقیم با نقش واسطهای خودنظمجويی رفتاری پیشبینیکننده مثبت و معنادار ابراز وجود
 خودنظمجويی رفتاری نیز بهصورت مثبت.اجتنابی با نقش واسطهای خودنظمجويی رفتاری پیشبینیکننده منفی و غیرمستقیم ابراز وجود است-و سبک سردرگم
. يافتهها بر مبنای کاربردها در آموزش والدين و افزايش امکان ابراز وجود در دانشآموزان بحث شد.و معنادار ابراز وجود را پیشبینی کرد
 ابراز وجود، خودنظمجويی رفتاری، هويت:واژههای کليدی
Abstract

T

he present study investigated a causal model of identity styles in predicting assertiveness through behavioral selfregulation. Two hundred and sixty five students (121 girls, 144 boys) were selected from high schools of Abarkuh, Yazd

using multistage cluster sampling method. The participants completed the revised Berzonsky Identity Styles Inventory (White et al.,
1998), the Behavioral Self - regulation Questionnaire (Brown, Miller, & Lawendowski, 1999), and the Assertiveness Questionnaire
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(Gambrill & Richey, 1975). The hypothetical model was tested by path analysis and the significance of the mediating effects were
assessed by Bootstrap method. The results supported the mediating role of behavioral self- regulation. The results indicated that the
informational style positively and significantly predicted assertiveness directly and indirectly through behavioral self-regulation.
Identity commitment positively and significantly predicted assertiveness through behavioral self-regulation. Diffuse-avoidant style
negatively and significantly predicted assertiveness through behavioral self-regulation. Behavioral self – regulation was a
significant and positive predictor of assertiveness. The findings were discussed in terms of their applications to parents’ education
and assertiveness enhancement in students.
Keywords: identity, behavioral self – regulation, assertiveness
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نقش واسطهای خودنظمجويی رفتاری در رابطة بین سبکهای هويت و ابراز وجود

کسب نمیکند (شولتز 9و شولتز .)2241/1119 ،9برای رسویدن

مقدمه
دستیابی به هويت 2يکی از تکالیف اصلی تحوولی در دوران

به هويت موفق ترديد کوردن در موورد ارزشهوا ،برناموههوا و

نوجوووانی اسووت (اريکسووون .)2461 ،در ايون دوره تغییورات در

اولويتهای خود ضروری است .بااينحال ،نظريهپردازان جديود

زمینههای مختلف زيستی ،شناختی و اجتماعی سبب مویشوود

اين فرايند را بحران نمیدانند (گروتوانت.)2449 ،

افراد قبل از هويتيابی روی گزينههای مختلف هويت تأمول و

مارسیا 2466( 6نقول از بور  )2211/1119 ،هويوت را بور

تعهداتی در حوزههای گوناگون هويت برای خوود کسوب کننود

اساس دو بعد مستقل از هم ،جستوجوگری 9و تعهد ،1توصیف

(کراستی ،سیکا ،شوارتز ،سرافینی و مییووس .)1122 ،موشومن

میکند .در جسوتوجووگری ،فورد بورای رسویدن بوه مفهوو

( )2444هويت را نظرية روشنی دربارة خويشتن میداند که فرد

تجديدنظرشووده و تصووحیحشووده از «خووود» تووالش م ویکنوود

برای دستیابی به آن بر اساس عقل عمل میکنود و مسولولیت

درحالیکه تعهد به معنوای برگزيودن مجموعوهای از ارزشهوا،

اعمال خود را میپذيرد .جستوجو و تالش برای دسوتیابی بوه

باورها و عقايد و دنبال کردن هدفهای خاص در زندگی است.

هويت اهمیت اساسی در تصمیمگیریهوای تحصویلی ،شوغلی،

مارسی ا با توجه به اي ن دو بعد ،چهوار وضوعیت هوويتی را در

اجتمووواعی ،فرهنگوووی ،موووذهبی و سیاسوووی دارد (بووور ،1

يک پی وستار بر اساس نظريه اري کسون مطورح مویکنود.2 :
هويت پوراکنوده  .1 4هويت تحمیل شده .2 21هويت معوق

.)2211/1119
اريکسووون ( )2461اول وین کسوی بووود کووه هوي وتي وابی را
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به عنوان گوامی مهوم در گوذار از نوجووانی و ورود بوه مرحلوه
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22

 .9هويت موفق. 21
در افراد با هويت پراکنده جستوجوگری کم و تعهد پوايین

بزرگسالی مطرح کرد و ضمن تعريف هويت به عنووان مفهوو

است .اين افراد سمت و سوی مشخصی ندارند ،بوه ارزشهوا و

سووازمانيافتووهای از «خووود» کووه شووامل ارزشهووا ،باورهووا و

هدفهايشان پايبند نیستند و سعی نمیکننود بوه آنهوا دسوت

هدفهايی است که فورد بوهآن پايبنود اسوت ،نظوامی هشوت

يابند .در مقابل ،افراد با هويت تحمیلشده بدون جسوتوجووی

مرحلهای را برای توصیف تحول روانوی و اجتمواعی انسوان در

گزينه ها خود را به ارزش ها و هدفهايی متعهد ساختهاند .افراد

طول زندگی تدوين کرد .او بر اين باور اسوت کوه فورد در هور

با هويت معوق در فرايند جستوجوی هويوت هسوتند و هنووز

مرحله با يک تکلیف يا بحران تحولی مواجه میشود کوه بايود

احساس تعهد قطعی ندارند .سرانجا  ،افراد با هويت موفوق بوه

آن را پشت سر گذارد تا بتواند مطابق با الگوی سالم تحول بوه

دلی ول جسووتوجوهووای خووود بووه مجموعووهای از ارزشهووا و

زندگی ادامه دهد .بحران اساسی در مرحله پنجم ،که در دوران

هدفهايی متعهد شده اند که خود برگزيدهاند و به هويت دست

نوجوانی رخ میدهد بحوران هويوتيوابی در برابور سوردرگمی

يافتهاند (بر .)2211/1119 ،

هويت 2است و ريشه بسیاری از مشوکالت دوران نوجووانی در

پووا از آن برزونسووکی ( )2449 ،2441بووا توودوين موودلی

چگونگی پشت سر گذاشتن اين بحران است .نوجوان قبل از به

شناختی -اجتماعی 22نشان میدهد که نوجوانان بوا وضوعیتهوای

نتیجه رسیدن در مورد ارزشها و هدفهوای دوران گوذرايی از

هويتی متفاوت برای شکل دادن بوه هويوت خوود از فراينودهوای

بحران هويت را تجربه میکند (شاملو.)2211 ،

شناختی -اجتماعی مختلفی بهره میجويند .وی بوا تمرکوز بور بعود

هويتيابی موفقیتآمیز برای مصون ماندن از آسویبهوای

جستوجوگری مدل مارسیا سه سوبک پوردازش هويوت را معرفوی

اجتماعی ضروری اسوت (قاسومی ،عوارفی و شویخاالسوالمی،

میکند :اطالعاتی ،29هنجاری 29و سردرگم-اجتنابی .نوجوانانی کوه

 ،)2211اما سردرگمی هويت با اين احساس همراه است که فورد

فعاالنه به جستوجو و ارزيابی اطالعات مربوط به هويت خوود

واقعاً نمیداند چه کسی است و به کجا میرود ،درنتیجه آموادگی

میپردازند سبک هويت اطالعاتی دارنود و برخووردار از حسوی

الز را بوورای روبوهرو شوودن بووا چووالشهووای دوران بزرگسووالی

منسوووووجم و متموووووايز از هويووو وت شخصووو وی خوووووود

13. social cognitive model
14. informational identity style
15. normative style

9. identity diffusion
10. identity foreclosure
11. identity moratorium
12. identity achievement

5. Schultz, S. E.
6. Marcia, J.
7. exploration
8. commitment

1. identity
2. Berk, L.
3. identification against identity confusion
4. Schultz, D. P.
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هستند (برزونسکی .)1119 ،چنین سبکی کاراتر از سوبکهوای

گفتن» به تقاضاهايی تعريف کردهاند که فرد نمیخواهد انجوا

ديگر به نظور مویرسود (شووارتز ،موولیا ،واتورمن و دانهوا ،

دهد (بکر ،کورون ،ونبلکوا و ورموی .)1111 ،ايون مهوارت از

 .)1111افراد با سبک هويت هنجاری به صوورت خودکوار و از

مهمترين و اساسیترين مهوارتهوای اجتمواعی اسوت کوه در

طريق درونی کردن ارزشها و باورهای خوانواده و افوراد مهوم

برقراری ،حفظ و انسجا روابط بوینفوردی اهمیوت دارد .ابوراز

زندگی با مسائل هويتی برخورد مویکننود و بوه هموین دلیول،

وجود به معنای توانايی ابراز صادقانه نظر يا احساس و بوازخورد

ارزشهای آنها بوه طوور کامول پوردازش و ارزيوابی دقیوق و

بدون احساس اضطراب و شامل دفاع فرد از حقوق خود بودون

همهجانبه نشده است (برزونسکی و کا  .)1111 ،در نوجوانانی

9

پايمال کردن حقوق ديگران است (سوازمان بهداشوت جهوانی

که سبک هويوت سوردرگم -اجتنوابی دارنود ،سوطح درگیوری

 .)2219/1116ماسترز ،بوريش ،هالن و ريمم ( )2419معتقدنود

فعاالنه در پردازش اطالعات و حل مسلله پايین و تمايل آنوان

فرد دارای مهارت ابراز وجود به صورتی که مورد پسوند جامعوه

برای رويارويی با مشکالت شخصوی و مسوائل هوويتی کمتور

باشد درخواستهوای تحمیلوی ديگوران را قاطعانوه رد و بورای

است .اين سبک تحولنايافتهترين سبک در نظور گرفتوه شوده

رسوویدن بووه هوودفهووا يووا برطوورف کووردن نیازهووای خووود

است (برزونسکی و آدامز.)2444 ،

درخواستهای خود را مطرح میکند.

بررسویهووای متعوودد نشووان مویدهوود کووه سووبک هويوت

برخی پژوهشها (برای نمونه آلبهبهوانی 1129 ،گووردن،

اطالعاتی با دستیابی به هويت جسوتوجوگرانوه رابطوه مثبوت

 2414واترمن ،لوپز ،گرونفیلد و جسی )1111 ،رابطوه مثبوت و

دارد و دستیابی به هويت نیازمند زموان بورای کنکواش بیشوتر

معناداری بین هويت موفوق  -کوه مطوابق بوا سوبک هويوت

درباره هويت است (برای نمونه فوالدچنگ ،شویخاالسوالمی و

اطالعاتی است -و ابراز وجوود نشوان مویدهنود ولوی ارتبواط

صوووفری .)2214 ،سوووبک هويو وت هنجووواری بوووا نداشوووتن

معنادار بین هويت تحمیلشده و هويت معووق بوا ابوراز وجوود

جستوجوگری برای رسیدن به هويت رابطوه قووی دارد ،ولوی

گووزارش نشووده اسووت .برخ وی از پژوهشووگران (بوورای مثووال

سبک سردرگم -اجتنابی با پراکندگی هويت رابطه دارد (آداموز،

برزونسوووکی 1111 ،حکیموووا و موسووووی 2242 ،صوووادقی،

برزونسکی و کیتینگ.)1116 ،

تاجیکزاده و مهرابویزادههنرمنود 2242 ،کلنسوی و دالینجور،

هويت مطرح شده بعد تعهد نیز شالوده هويت دريوافتی فورد را

معنووادار ب وین سووبک هوي وت اطالعوواتی و هنجوواری بووا بعوود

تشکیل میدهد (وايت )1114 ،و بوه عنووان چهوارچوب مهوار،

برونگردی شخصیت گوزارش دادهانود .همچنوین برزونسوکی،

ارزيابی و نظمدهی رفتوار و بازخوردهوا بوه صوورت هدفمنود و

برانجی و مییوس ( )1119رابطه مثبوت و معنوادار بوین سوبک

جهتدار عمل میکند (برزونسوکی .)1112 ،افوراد دارای تعهود

هويت اطالعاتی با روابط پخته 6پیدا کردهاند .شوارتز و ديگران

قویتر ،سبک هويت اطالعاتی و هنجاری دارند و میزان تعهود

( )1111دريافتند افراد دارای سبک هويت اطالعواتی بواالترين

در افراد با سبک هويت سردرگم -اجتنابی پايین است.

نمره و افراد دارای سبک هويت سردرگم -اجتنابی پايینتورين

سبکهای پردازش هويت بر رفتارهای فرد تاثیر میگوذارد

نمره را در مقیاس ابراز وجود کسب میکنند .پیری و شهرآرای

(کراستی ،ايرنتايتی و زوکاسکینی ،1129 ،چانگ ،شاو ،ديشون،

( )2219نیز يافتههوای مشوابهی را گوزارش کردنود .همچنوین

گاردنر و ويلسون .)1129 ،يکی از اين رفتارها توانوايی برخوورد

سماوی و حسینچاری ( )2211بین سوبک هويوت هنجواری و

قاطع و مؤثر با ديگران و به عبارتی توانايی ابراز وجوود 2اسوت.

سبک هويت سردرگم – اجتنابی و سوء مصرف مواد مخدر وکه

مفهو ابراز وجود را در سال  2494اندرو سالتر 1برای اولین بوار

يکی از علل آن نبود مهارت ابراز وجود در برابر تهديدات جامعه

و با توجه به افکار پاولف مبنی بر تاثیرپذيری از برانگیختگی 2و

است -رابطه مثبت و معنا دار يافتند .پژوهش لوويکا ،سووننز،

بازداری 9مطرح کرد .ابراز وجود را توانايی دفاع از خوود و «نوه

ونستینکیسوووت ،گوسووونا و برزونسوووکی ( )1119رابطوووه

5. World Health Organization
6. mature relations

3. arousal
4. inhibition

1. assertiveness
2. Andrew Salter

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

اگرچه بر اساس بعد جستوجوگری ،سوه سوبک پوردازش

 2442مغانلو ،وفايی و شوهرآرای )2219 ،نیوز رابطوه مثبوت و
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نقش واسطهای خودنظمجويی رفتاری در رابطة بین سبکهای هويت و ابراز وجود

مثبت بین سبک اطالعاتی و حرمت خوود را نشوان داد کوه از

زيرمؤلفههای مهارتهای شناختیوفراشناختی کوه در ايون نظريوه

ملزومات ابراز وجود است.

به عنوان راهبردهای يوادگیری خوودنظومجوويی مطورح شوده

سبکهای پردازش هويت يا تعهد هويت ممکن اسوت بور

عبارت است از:

خود نظمجوويی 2تواثیر بگوذارد (برزونسوکی و پواپینی.)1129 ،

الف) فراشناخت :فراشناخت به معنوی اعموال راهبردهوايی

چاتزيسوتاماتیو ،درمیتزاکوی و باجیواتیا ( )1129نشوان دادنود

مانند نظارت ،ارزيابی ،هدايت و اصالح شناخت به قصود بهینوه

تعهوود عوواطفی معلووم بووه شووغل خووود موجووب بوواال رفووتن

کردن شناخت است .فراشناخت بوه صوورت فعوال ،شوناخت را

خودنظمجويی در دانوشآمووزان مویشوود و دانشوی ،برزگور و

ارزيابی میکند.

سهرابیشگفتی ( )2241نیز مشواهده کردنود تعهود هويوت بوه
صورت معنادار پیشبینیکننده خودنظمجويی است.

ب) راهبردهای مديريتی :فرد برای موؤثرتر کوردن توالش
خود از شیوههای کنترلی استفاده میکند.

خود نظمجويی به معنای جهتدهی به انديشهها ،احساسات

ج) مهارت های شناختی عمومی :اين مؤلفوه بوه معنوی آن

و اعمال به قصد پیشبرد هودفهوای شخصوی اسوت (شوانک،

مهارتهايی است که افراد بورای يوادگیری و فهوم مطالوب و

 )1112و اولین بار آلبرت بندورا ( )2449اين مفهوو را مطورح

متعاقباً يادآوری اندوختههای ذهنی خود به کار میگیرند.

1

کرد که بر نقش مؤثر و فعال فرد تحت عنوان عاملیت انسانی

تأکید دارد .بندورا چنین مطرح میکند که تحول خودنظمجويی

پینتريچ و دیگروت ( )2441برای تبیوین زمینوه انگیزشوی
نظرية خود از الگوی ارزش -انتظار 21استفاده کردهاند.

براسوواس سووه عاموول شخصوی ،2محیطوی 9و رفتوواری 9انجووا
میشود و انسان میآموزد در راه رسیدن به هودفهوا ،خوود را

 .2انتظارات :باور شخص در مورد توانايیهای خود بورای انجوا

تقويت يا تنبیه کند و میتواند به کنترل زنودگی و هودفهوای

دادن تکلیف.

آينده خود بپردازد (پروين.)2291 /2414 ،6

 .1مؤلفه ارزش :باور شخص درباره جذابیت تکلیف.
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در نظريه شوناختی-اجتمواعی بنودورا خوود ارزيوابی نقوش

 .2احساسات :واکنشهای عاطفی شخص به انجا دادن تکلیف.

محوری دارد ،به اين دلیل که ايفاگر نقش انگیزشی و همچنین

برخی يافتهها نشان میدهد سبک هويت اطالعاتی با نمره

بازخوردی است .خودارزيابی شوامل پوردازشهوای مورتبط بوا

بوواال و سووبک هوي وت سووردرگم-اجتنووابی بووا نمووره پووايین در

هويت است .از ديدگاه بنودورا انتخواب هودف و تعهود بوه آن،

خودنظمجويی همراه است (جاکوبسکی و دمبو.)1119 ،

اساس خود نظم جويی است .افراد خودنظمجو درقبال هدفهای

برخورداری از مهارت ابراز وجوود الزموه سوالمت رفتوار و

معین احساس تعهد میکنند و اين تعهد به آنها انگیزه میدهد

عملکرد موفق در امور تحصویلی و زنودگی اسوت (منگرولکوار،

تا در راستای دستیابی به خواستههايشان توالش کننود .توالش

وايتمن و پاسنر .)1112 ،ازنظور لوین و ديگوران ( )1119ابوراز

افراد خودنظمجو به همراه توجه ،نظارت و ارزيوابی فعوال ابعواد

وجود ،به عنوان يک مهارت آموختهشده ،تعیین کننوده کیفیوت

شناختی ،انگیزشی و رفتاری موجب کارآمدی و بهینه شدن اين

ارتبووواطهوووای انسوووانی و رفتارهوووای بو وینفوووردی اسوووت.

افووراد موویشووود .يکووی از نظريووههووايی کووه بوور اسوواس آن

محمودیکهريز ،باقريان و حیدری ( )2242در پژوهش خود بوه

خود نظمجويی بوه معنوی توالش بورای ارزيوابی و نظوارت بور

تاثیر سوه زيرمقیواس (ارزشویابی اطالعوات ،اجورای برناموه و

شووناخت ،انگی وزش و رفتووار دانسووته شووده ،نظري وه پینتووريچ و

دريافت اطالعات) خودنظمجويی ،بور سوازگاری اجتمواعی پوی

دیگروت ( )2441است .اين نظريوه از نظريوههوای مطورح در

بردند که در تعامل با ابراز وجود است .در بسیاری از موقعیتها،

زمینوووه خووووودنظوووومجووووويی اسووووت و در آن راهبردهووووای

که قصد تعرض به حقووق ديگوران بوه صوورت هشویارانه يوا

شناختی9وفراشناختی 1و انگیزشی 4با هم در نظر گرفتوه مویشوود.

ناهشیارانه وجود دارد ،اگر فرد نتواند به صورت مناسب در برابر

10. expected value pattern
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مؤلفههای انگیزشی مطرحشده عبارتند از:

7. cognitive strategies
8. metacognitive strategies
9. motivational strategies

4. environmental
5. behavioural
6. Pervin, L.A.

1. self-regulation
2. human agency
3. personal

امیرعباس فاتحی ،محبوبه فوالدچنگ

اين تعرضها رفتار جرأتورزانوه نشوان دهود متحمول آسویب

بین سبکهوای پوردازش هويوت و خوود نظومجوويی را تأيیود

میشود .نوجوانی که تحت تواثیر گوروه همسواالن قودرت نوه

کردهاند .گروه سومی هم ،که البته کم تعدادتر هسوتند ،ارتبواط

گفتن به تعارف مواد مخدر را نداشته باشد يا بوه دلیول کمبوود

خود نظمجويی و ابراز وجود را نشان دادهاند .نمونهآن پژوهشوی

مهارت ابراز وجود راضی به تضوییع حقووق خوود نباشود دچوار

است که لیزاراگا ،اوگارت ،الوار ،ايريت و باکودانا ( )1112انجوا

آسیب جسمانی يا روانی میشود.

و نشان دادند با افزايش مهارت خودنظمجويی ،ابراز وجوود نیوز

نظر به اهمیت ابراز وجود تحقیقات متعدد در مورد پیشايندها

افزايش میيابد .نظر به اين سه دسته از تحقیقات و مهومتور از

و واسطهگرهای احتمالی تعیینکننوده ايون مهوارت انجوا شوده

همه با توجه به مبانی نظری سبکهای پوردازش هويوت ،کوه

است .در بیشتر اين تحقیقوات بوه پیشوايندهای خوانوادگی ابوراز

نشاندهنده نقش سبکهای پردازش اطالعاتی در اسوتقالل و

وجود نظیر شویوههوای فرزنودپروری (عاليوی ،بابوازاده خوامن و

تنظیم رفتار است ،و طبق نظريه شناختی -اجتماعی بندورا ،که

احمدی گتاب )1122 ،يا پیامدهای آن (مرادپور ،میری ،علیآبادی

خود نظومجوويی پیامودهای مهموی ماننود پشوتکار و پیگیوری

و پورصادق 2241 ،نیوشا ،فرقدانی و صفری )1121 ،پرداختهانود

هدفها و غلبه بر موانعی دارد که فرد را از هدف دور مویکنود

و کمتر به پیشايندهای شناختی يا هويتی اين مهارت توجه شوده

(شانک ،)1112 ،فرض واسطهگری خوودنظومجوويی در رابطوه

است .در مورد نقش شناختها يا فرايند شوکلگیوری هويوت در

بین سبکهای پردازش هويت و ابراز وجود مطرح میشود.

رفتار ابراز وجود نیاز به تحقیقات بیشوتری مشوهود اسوت و ايون
پژوهش در راستای پاسخگويی به اين نیاز انجا گرفته است.

با توجه به آنچه پیشتر بیان شد ،هدف اين پژوهش تعیوین
نقش واسطهای خودنظمجويی رفتواری در ارتبواط سوبکهوای

اين پژوهش براساس ديدگاه شوناختی -اجتمواعی صوورت

هويت و تعهد هويوت بوا مهوارت ابوراز وجوود اسوت .در ايون

گرفته و هدف اصلی آن تعیین نقش واسطهای خودنظومجوويی

پژوهش عالوه بر جستوجوی نقش مستقیم انواع سبکهوای

در رابطه بین سبکهای پردازش هويوت و ابوراز وجوود اسوت.

هويت و تعهد هويت در پیشبینی خودنظمجويی رفتاری ،توأثیر

همانطوور کوه مالحظوه شود گروهوی از پژوهشوگران رابطوه

غیرمستقیم آنها را بر ابراز وجود بوا واسوطه خوودنظومجوويی

سبکهای پردازش هويت و ابراز وجود و گروهی ديگور رابطوه

رفتاری بررسی کردهايم (شکل .)2

بر اين اساس ،پرسشهای زير مطرح میشود:
 .2آيا براساس سبکهای هويت و هويت متعهد میتوان ابوراز

 .2آيا خود نظمجويی رفتاری در رابطه بین سبکهای هويوت و
هويت متعهد با ابراز نقش واسطهای دارد؟

وجود و خودنظمجويی رفتاری را پیشبینی کرد؟
 .1آيا با کنترل سبکها و هويوت متعهود ،مویتووان براسواس
خودنظمجويی رفتاری ابراز وجود را پیشبینی کرد؟

روش
اين طرح پژوهشی از نووع همبسوتگی و مبتنوی بور روش

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

99

نقش واسطهای خودنظمجويی رفتاری در رابطة بین سبکهای هويت و ابراز وجود

الگوسازی تحلیل مسیر بود .سبکهای هويت متغیور بورونزا،

سردرگم -اجتنابی و متعهد با استفاده از روش کرونباخ بهترتیب

خود نظمجويی رفتاری متغیور واسوطهای و ابوراز وجوود متغیور

 1/91 ،1/69 ،1/62و  1/99به دست آمد .در موورد روايوی ،بوا

درونزا بودند.

توجه به اين که در پژوهشهای گذشوته روايوی ابوزار بررسوی

جامعه آماری پژوهش شامل کل دانش آمووزان دبیرسوتانی

شده بود ،روايی آن محرز شناخته شد .برای نمونه روايوی ايون

شهر ابرکوه در سال تحصیلی  2242-49بود .شرکتکننودگان

سویاهه در پووژوهش جوکووار ،حسوینچوواری و مهرپووور ()2242

در پژوهش  169نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای

بررسی و شاخص  KMOبرابر با  1/69و مقدار خویدو آزموون

شهر ابرکوه بودند .افراد نمونه به شیوة نمونهبورداری خوشوهای

بارتلت 2121/91 ،در سطح  1/1112معنادار گزارش شده است.

چندمرحله ای تصادفی برگزيده شدند بدين صورت که ابتودا از

پرسش نامة خ ودنظ مج ويي SRQ( 6بووراون ،میلوور و

بین هموه دبیرسوتانهوای شوهر ابرکووه چهوار دبیرسوتان (دو

الندوسووکی .)2444 ،در پووژوهش از فوور کوتوواه پرسشوونامة

دبیرسووتان پسوورانه و دو دبیرسووتان دخترانووه) و سووپا از هوور

خود نظمجويی براون و ديگران ( )2444استفاده شود کوه نیول و

دبیرستان به تصادف يک کالس از هر پاية تحصویلی انتخواب

کوواری ( )1119آن را هنجاري وابی کووردهانوود .فوور کوتوواه اي ون

شد .بدين ترتیب  299دانشآموز پسر و  212دانشآمووز دختور

پرسشنامه  22مادّه دارد ،که برای نمرهگوذاری ،بوه هور موادّه در

(با میانگین سونی  29/19و انحوراف اسوتاندارد  1/46و دامنوة

يک مقیاس پنج درجهای از کامالً مخالفم ( )2توا کوامالً مووافقم

سنی  29-21سال) گروه نمونة پژوهش را تشکیل دادند.

( )9نمره داده میشود .در فر کوتاه نیمی از مادّههوا بوه صوورت

سياهه سبکهای هوي ت ISI-6 G( 2وايوت ،ومپلور و
وين .)2441 ،اين سویاهه را نخسوتین بوار برزونسوکی ()2414

اصلی را بر اساس روش آلفای کرونباخ  1/42و بور اسواس روش

برای اندازهگیری آن دسته از فرايندهای شوناختی – اجتمواعی

بازآزمايی  1/49و اعتبار فر کوتاه اين پرسشنامه را نیل و کواری

طراحی کرد که نوجوانان در برخورد با مسائل مربوط به هويت

( )1119بر اساس روش آلفای کرونباخ  1/41گزارش کردهاند .در

از آن بهره می گیرند .وايت و ديگران ( )2441بر اساس نظريه

اين پژوهش برای سنجش اعتبار از روش آلفای کرونباخ استفاده

برزونسکی اين سیاهه را هنجاريابی و در آن تجديد نظر کردند.

شد و ضريب  1/91به دست آمد که حاکی از اعتبوار خووب ايون

1

ابزار است .به عالوه ،همبستگی مادّهها با نموره کول پرسشونامه
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اين سیاهه  91مادّه در سه زيرمقیاس سبک هويت اطالعواتی
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معکوس نمرهگذاری میشود .براون و ديگران ( )2444اعتبار فر

( 22مادّه) ،سبک هويت هنجواری 4( 2موادّه) و سوبک هويوت

بررسی شد که دامنه ضرايب آن از  1/11تا  1/91بود.

سردرگم – اجتنابی 21( 9مادّه) همراه با سویاهه سوبک هويوت

سياهه ابراز وجود گمبريل و ريجي( 7گمبريل و ريجی،

متعهد 21( 9مادّه) دارد .پاسخها در طیف کامالً مخالفم تا کامالً

 .)2499سیاهه ابراز وجود دارای  91مادّه اسوت کوه بوه دلیول

موافقم قرار میگیرد .برزونسکی ( )2449ضرايب آلفای کرونباخ

تطابق نداشتن برخی از مادّهها با فرهنگ ايرانی تغییراتی در آن

را بوورای هري وک از زيرمقی واسهووای سووبکهووای اطالعوواتی،

داده شد و تعداد مادّهها به  11مادّه رسوید .در ايون پوژوهش از

هنجاری ،سردرگم -اجتنابی و متعهود بوهترتیوب ،1/69 ،1/91

فر 11مادّهای استفاده شد .آزمودنی برای پاسخ به مادّههوا بور

 1/96و  1/92گزارش کرده است .حجوازی و برجعلوی ()2214

اساس مقیاس درجهبندی پنج گزينهای از بسویار زيواد ناراحوت

در پژوهش خود ،ضريب اعتبار سبک اطالعواتی  ،1/69سوبک

می شو (نمره  )2تا اصالً ناراحوت نمویشوو (نموره  )9عمول

هنجاری  ،1/61سبک سردرگم -اجتنابی  1/62و سبک هويت

میکند .حاصل جمع نمرههايی که دامنهای از  11تا  221دارد،

متعهد را  1/91گزارش کردهاند .حسینی ،مزيدی و حسینچاری

میزان ابراز وجوود فورد را نشوان مویدهود .گمبريول و ريجوی

( )2214ضريب آلفای کل سیاهه را 1/91گزارش کوردهانود .در

( )2499اعتبار اين آزمون را مطلوب گزارش کردهانود .بهراموی

اي ون پووژوهش اعتبووار زيرمقی واسهووای اطالعوواتی ،هنجوواری،

( )2299بار عاملی مادّههای پرسشنامه را در دامنه بین  1/24تا

5. Commit Identity Style Inventory
6. Self-Regulation Questionnaire
7. Assertiveness Inventory Gambrill & Richey

1. Identity Style Inventory: A revision with a six- grade reading level
2. informational identity style
3. normative identity style
4. diffusion identity style

امیرعباس فاتحی ،محبوبه فوالدچنگ

 1/91گووزارش کوورد .عووالوه بوور اي ون ،روايووی محتوووايی اي ون

توصیفی میانگین و انحوراف اسوتاندارد ،از آزموون همبسوتگی

پرسشنامه را اسوتادان دانشوگاه عالموه طباطبوايی و دانشوگاه

پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.

اصفهان  2299-2299تأيید کردهانود .در ايون پوژوهش بورای
يافتهها

بررسی اعتبار از روش آلفای کرونبواخ اسوتفاده شود و ضوريب

میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش

 1/99به دست آمد.

در جدول  2آمده است.

به منظور تحلیول دادههوا پوا از بررسوی شواخصهوای
جدول 2
میانگین ،انحراف استاندار و همبستگی متغیرهای پژوهش
متغيرها
سبک اطالعاتي

1

M
33/1

SD
5/4
*

3

2

5

4

-

سبک هنجاري

31/3

3/3

0/44

-

سبک سردرگم -اجتنابي

32/2

6/1

*.0/14

0/03

-

هويت متعهد

32/4

5/2

**0/50

**0/25

**.0/44

خودنظمجويي

44/54

11/6

**

**

**

ابراز وجود

94/66

10/1

**

0/20

0/33

**

0/23

0/13

.0/53

**

0/21

**

0/65

**

0/24

0/36

**

P< 1/19

**

P<1/12

*

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،همبسوتگی معنوادار

دادههای گردآوریشده از روش بیشینه احتمال استفاده شد .در

بین متغیرها ادامه تحلیول را ممکون مویسوازد .از میوان متغیرهوای

جدول  1شاخصهای برازش مدل آزمونشده گزارش شده کوه

پژوهش بهترتیب خودنظمجويی رفتاری ،سبک هويت متعهد ،سوبک

بیانگر برازش مطلوب مدل است.

هويت اطالعاتی ،سبک هويت هنجاری و سبک هويوت سوردرگم-

جدول 1
شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی و مدل نهايی در پژوهش

اجتنابی باالترين ضريب همبستگی را با ابراز وجود دارد.

2

x /df
0/42

با محاسبه ضرايب مسیر تحلیل مدل پیشونهادی پوژوهش
انجا شد و با توجه به معناداری ضورايب اسوتاندارد ،مسویرها

GFI
0/44

CFI
1/00

AGFI
0/43

RMSEA
0/0001

محاسبه شد .برای آزمون مدل نظری پژوهش و برازش آن بوا

مسیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل پژوهش آورده شده است.

جدول 2
اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای برونزا بر متغیر درونزا در مدل نهايی
متغير

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

سبک اطالعاتي

*

*

*

0/19

0/03

واريانس تبيين شده

0/20

سبک هنجاري

0/05

0/04

0/002

سبک سردرگم -اجتنابي

-

*

*

هويت متعهد

-

*

خودنظمجويي رفتاري

*

0/30

-

*

0/30

0/50

ابراز وجود

-

-

-

0/16

-0/04
0/14

-0/04

*

0/14

*P<1/12
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تصحیح و ضرايب غیرمعنادار از مدل حذف و شاخصها مجددا

در شکل  1مدل نهايی پژوهش و در جدول  2ضرايب
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*P>5/50 **P>1/12
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در شکل  1و جدول  2مدل نهايی اين پژوهش بوه هموراه

خودنظمجويی رفتاری ،ابراز وجود را پیشبینی مویکنود و ايون

ضرايب مسیر هر متغیر ارائه شده است .بوا توجوه بوه شوکل 1

مسلله نشاندهنده نقش واسطهای خودنظومجوويی رفتواری در

مشخص میشود که فقط سبک هويت اطالعواتی بوه صوورت

رابطووه سووبک هويووت اطالعوواتی و ابووراز وجووود اسووت .اثوور

مستقیم پیشبینیکننوده مثبوت و معنوادار (،t= 1/9 ،P<1/12

غیرمسووتقیم سووبک سووردرگم -اجتنووابی ( -1/11در دامنووه

 )β=1/29ابراز وجود است .بوه عوالوه ،سوبک هويوت اطالعواتی

49درصد -1/22 ،تا  )-1/19بر ابراز وجود در سوطح  1/12بوه

( )β= 1/22 ،t= 1/2،P< 1/1112و هويت متعهود (،P< 1/1112

صورت منفی معنادار است که از طريق خود نظمجويی رفتواری

 )β= 1/96 ،t= 9/1به صورت مثبوت و معنوادار خوودنظومجوويی

بر ابوراز وجوود وارد مویشوود و تأيیدکننوده نقوش واسوطهای

رفتاری را پیشبینی میکنند .سبک هويت سوردرگم -اجتنوابی

خودنظمجويی رفتاری در رابطه سبک سردرگم -اجتنابی و ابراز

( )β= -1/14 ،t= 9/6 ،P<1/1112پیش بینویکننوده منفوی و

وجود است .اثور غیرمسوتقیم هويوت متعهود ( 1/29در دامنوه

معنادار خود نظمجويی رفتاری است .همچنوین شوکل  1نشوان

49درصد 1/14 ،تا  )1/24بر ابراز وجود در سطح  1/12معنوادار

میدهد که خود نظمجويی رفتواری پویشبینویکننوده مثبوت و

است و چون از طريق خودنظمجويی رفتاری بر ابراز وجوود اثور

معنادار ابراز وجود ( )β= 1/21 ،t= 9/4 ،P<1/1112اسوت .در

می گذارد تأيیدکننده نقش واسطهای خود نظمجويی رفتواری در

مورد اين پرسش که خودنظمجويی رفتاری نقش واسوطهای در

رابطه سبک سردرگم -اجتنابی و ابراز وجود است .با توجوه بوه

رابطه بین سبکهای هويت و تعهد هويت با ابراز وجود دارد يا

شووکل  ،1سووبکهووای هوي وت و هوي وت متعهوود در مجموووع

نه ،از روش نمونه بورداریهوای مکورر خوودراهانوداز( 2بوولن و

91درصد از تغییرات خودنظمجويی رفتاری و سبکهای هويوت

استین 2441 ،شراوت و بولگر )1111 ،با فاصوله اطمینوان 49

و خود نظمجويی رفتاری  26درصود از تغییورات ابوراز وجوود را

درصدی توزيع نمونهبرداری اثورات اسوتفاده شود .در جودول 2

تبیین میکنند.

نتايج آزمون معناداری برای مسیرهای واسطهای گزارش شوده
است .با توجه به جدول  ،2اثر غیورمسوتقیم سوبک اطالعواتی

بحث

( 1/122در دامنه 49درصد 1/12 ،تا  )1/19بور ابوراز وجوود در

هدف از اين پژوهش تعیین رابطه سبکهای هويت و ابراز

سطح  1/12معنادار است .با توجه به شکل  ،1مالحظه میشود

وجود با واسطهگری خود نظمجويی رفتاری بود .رابطه متغیرهوا

که سبک اطالعاتی ،هم به صوورت مسوتقیم و هوم از طريوق

در قالب مدل علی بررسی و مدل به روش تحلیل مسیر آزمون
1. Bootstrap

امیرعباس فاتحی ،محبوبه فوالدچنگ

شد .نتايج نشوان داد کوه مودل پیشونهادی بوا دادههوای ايون

صورت است که فرد میتواند اعموال و رفتوار خوود را نظوارت،

پوووژوهش بووورازش مناسوووب دارد و 91درصووود از واريو وانا

هدايت و مهار کند و تالشهای خود را به صورت متمرکوز بوه

خود نظمجويی رفتاری و 26درصود از واريوانا ابوراز وجوود را

کووار بنوودد و بوورای فهووم و در رفتووار خووود و ديگووران از

تبیین میکند .نتايج آزمون مدل و تحلیل واسطهای نشوان داد

مهارتهايی استفاده کند .برای اينکه فرد بتواند اين مؤلفه ها را

خودنظمجويی رفتاری به عنوان واسطه بین سبکهای هويت و

به کار ببرد ،برخی پیشآيندها بايد وجود داشته باشد که هويت

هويت متعهد با ابراز وجود قرار گرفته است بنابراين ارتباط بین

از مهمتورين آنهاسوت .سوبک هويوت اطالعواتی ،بوه دلیول

متغیرهای پژوهش و اثر واسطهای آنهوا ،بوه صوورتی کوه در

ويژگیهايی مانند هوشویاری در تصومیمگیوری ،خوداکتشوافی

هدف پژوهش منظور شده بود ،تأيید شد.

مداو  ،مسللهمداری ،باز بودن در تجربهها و انديشوهورزی ،بوه

بر اساس اين پژوهش ،سوبک هويوت اطالعواتی بوهطوور

خود نظمجويی کمک میکند .برزونسوکی و پواپینی ( )1129بوا

مستقیم پیشبینیکننده مثبت ابراز وجود است .براساس نظريوه

بررسی نقش واسطهای خودنظمجويی در ارتباط بین سبکهای

شناختی-اجتماعی برزونسکی ( )2441افراد دارای سبک هويت

پردازش هويت و جهت گیری ارزشی نشان دادند سبک هويوت

اطالعاتی ،با توجه به ارزشها و باورهايی که بر مبنای شناخت

اطالعاتی در ارتباط مستقیم و مثبت با خود نظومجوويی اسوت.

خود به دست آورده اند ،به استقبال چالشها میروند .اين افوراد

جاکوبسکی و دمبو ( )1119نیز دريافتند افراد با سوبک هويوت

به صورت هدفمند با مسوائل رو بوهرو مویشووند و مسوائل را

اطالعاتی به دلیل گرايش به نظوارت و هودايت بور رفتارهوا و

بررسی و ارزيابی نقادانه میکنند .اين شیوه پردازش اطالعوات

خودتصمیمگیری در امور و عالقوه بوه شوناخت موضووعهوا و

با برخی قابلیتهای اکتسابی ،از جمله تفکر عمیوق در مسوائل،

داشتن برنامه مدون بورای نیول بوه مقصوود ،نموره بوااليی در

استقبال از کسب تجربههای جديد ،عالقوهمنودی بوه شوناخت

خود نظمجويی دارند ،که مستلز تعهد فردی برای رسویدن بوه

عمیق موضوعها ،ارزيابی مستقالنه موضوع با توجه به ديودگاه

مقصووود اسووت .تحقی وق چانووگ و ديگووران ( )1129حوواکی از

خود و تصمیم گیری آگاهانه بر مبنوای روشونسوازی مختلوف

پرورش مهارت خود نظمجوويی در خوانوادههوايی اسوت کوه از

مسلله ،همراه است .اين توانايیها به فورد کموک مویکنود در

فرزندان خود حمايت میکنند و درعین حال آنهوا را مسوتقل و

رفتارهای خود قاطعیت نشان دهد و در مواجهه با عوواملی کوه

جستوجوگر بار میآورند و اين وضعیت به فرزنودان در مقابلوه

وی را از هدف دور میکنند ابراز وجود کند.

با چالشهای هويتی کمک میکند و در پرورش خود نظمجويی

برزونسکی و ديگران ( ،)1119شواترز و ديگران ( ،)1111پیری

يافته بعدی اين پژوهش تأيید رابطوه معنوادار و منفوی بوین

و شووهرآرای ( ،)2219کراسووتی و ديگووران ( ،)1129گوووردن

سبک هويت سردرگم -اجتنابی وخودنظمجويی رفتاری است .بور

( ،)2414لووويکا و ديگووران ( ،)1122و واتوورمن و ديگووران

اسوواس نظري وة برزونسووکی ( )2441افووراد دارای سووبک هوي وت

( ،)1111همسو بود که وجوود رابطوه مثبوت و معنوادار را بوین

سردرگم -اجتنابی از مواجهوه بوا مسوائل فوردی ،تعوارضهوا و

سبک هويت اطالعاتی با ابراز وجود يا مؤلفههای مرتبط با ابراز

تصمیمها اجتناب میکننود و بورای حول مسوائل بوه گوردآوری

وجود گزارش کردهاند.

اطالعات نمیپردازند .اين افراد بوه دلیول پراکنودگی در مفهوو

دومین يافته ايون پوژوهش تواثیر معنوادار و مثبوت سوبک

هويت خود بلوغ رفتاری ندارند و فاقد مهارت تأمل و تفکور الز

هويت اطالعاتی بر خودنظمجويی رفتاری است .اين يافته تأيید

بوورای برخووورد بووا مسووائل هسووتند .براسوواس نظريوة پینتووريچ و

نظريههای شناختی-اجتمواعی ماننود نظريوه بنودورا ( )2449و

دی گروت ( )2441اين ويژگی سبب میشود آنان نتوانند بر رفتار

پینتريچ و دیگروت ( )2441است ،که مطابق آنها رفتار بهینه

خووود آن نظووارت و مهوواری را اعمووال کننوود کووه از ملزومووات

و مناسب مستلز خودمشاهدهگری و خودارزيابی است .در ايون

خود نظمجويی است .برزونسکی و پاپینی ( )1129در تحقیق خود
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اين يافته با يافتههای محققانی مانند آل بهبهوانی (،)1129

اثر مستقیم دارد.
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رابطووة منفووی بووین سووبک هويووت سووردرگم – اجتنووابی و
خود نظمجويی را ،بوهعنووان متغیور واسوطهای گوزارش کردنود.

تاثیر منفی غیرمستقیم معنادار سبک سردرگم – اجتنابی بور

همچنین اين يافته در هماهنگی با تحقیوق جاکوبسوکی و دمبوو

ابراز وجود با واسطهگری خودنظمجويی رفتاری نشوان مویدهود

( )1119اسووت کووه ب وین سووبک هوي وت سووردرگم -اجتنووابی و

اين سبک با کاهش خودنظمجويی رفتاری به کاهش ابراز وجوود

خود نظمجويی رفتاری کمتورين ضوريب همبسوتگی را گوزارش

میانجامد .تبیین اين يافته اساس نظريوة پینتوريچ و دی گوروت

کردند.

( )2441به اين صورت است کوه در افوراد دارای سوبک هويوت

تاثیر مثبت و معنوادار هويوت متعهود در خوودنظومجوويی

سردرگم – اجتنابی ثبات در تصومیمهوا و هودايت و نظوارت بور

رفتاری يافتوه ديگور ايون پوژوهش اسوت و در همواهنگی بوا

اعمال به صورت منظم وجود ندارد و به اين دلیل که ايون افوراد

نظريههای شناختی  -اجتماعی نشان میدهد کوه تعهود از راه

توانايیهوای خوود را بواور نمویکننود ،توانوايی بوروز رفتارهوای

افزايش تالش متمرکز و پافشاری بر هدفها به تنظیم رفتاری

جرأتمندانوه را ندارنود .خوودنظمجوويی مسوتلز مهوارتهوايی

میانجامد .تعهد فراهمکننده چهارچوب مشخص و معین بورای

فراشناختی مانند مهار ،هدايت و ارزيوابی توالشهوا و رفتارهوای

انجا کارهاست و حا مسلولیت رفتار را به افراد القا میکند و

خود برای بهینه کردن رفتار ،سازماندهوی هدفمنود قابلیوتهوا،

از اين طريق سبب میشود افراد هدف خود را بهتر بشناسوند و

زمان و محیط برای انجا تکالیف شناختی ،رفتواری و اجتمواعی

در راستای هدف تصمیمهای کارسواز بگیرنود و بورای اجورای

است که در افراد سردرگم – اجتنابی مشاهده نمیشود.
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رفتار جرأتمندانه است.

همانطور که مشاهده شد ،تاثیر غیرمستقیم تعهد هويت بر

رفتار خود مهار و نظارت داشته باشند .تعهد ،با توجه بوه التوزا

ابراز وجود بوا واسوطهگوری خوود نظومجوويی قوویتورين اثور

شخص به هدفی خاص ،موجب میشود فرد رفتارهای خوود را

غیرمسووتقیم اسووت و بووه دلی ول آن ماهی وت تعهوود اسووت کووه

برای رسیدن به هدف تنظویم کنود .چاتزيسوتاماتیو و ديگوران

چهارچوبی برای نظارت ،ارزيابی و نظمجويی بوه رفتوار فوراهم

( )1129نیز نشان دادند تعهد عاطفی معلم به شغل خود موجب

میکند و هدفها ،باورها و خواستههوای موورد عالقوه فورد را

باال رفتن خود نظمجويی در دانشآموزان مویشوود و دانشوی و

هدفمند میکند و به ايون دلیول در ايون پوژوهش قوویتورين

ديگران ( )2241نیز مشاهده کردنود تعهود هويوت بوه صوورت

پیشبینیکننده خود نظمجويی است و موجوب در رفتارهوای

معناداری پیشبینیکننده خودنظمجويی است.

خود و تقاضاهای ديگران میشود و باعث میشود فرد بتواند در

آخرين و مهمترين يافته اين پژوهش عبارت از واسطهگری
خود نظمجويی رفتاری بوین سوبک هويوت اطالعواتی ،سوبک

چهارچوب تعهود خوود در موورد مسوائل يوا رفتارهوای خوود و
ديگران تصمیم سنجیده بگیرد.

سردرگم–اجتنابی و تعهد هويت بوا ابوراز وجوود اسوت .سوبک

اين تحقیق روی دانوشآمووزان دبیرسوتانی انجوا شوده و

هويووت اطالعوواتی بووه صووورت غیرمسووتقیم و بووا افووزايش

بنابراين از تعمیم يافتهها بوه سواير گوروههوای سونی اجتنواب

خودنظمجويی رفتاری مهارت ابراز وجود دانوشآمووزان را بواال

میشود .بر اين اساس مهمترين پیشنهاد ايون تحقیوق بورای

می برد .مطوابق نظريوه برزونسوکی ( )2441در موورد هويوت،

محققان آينده بررسی اين مدل در ساير گروههای سنی است.

دانشآموزان دارای سبک هويت اطالعاتی به دلیل برنامهريزی

محدوديت ديگر به بررسی نشدن نقش جنا در اين پژوهش

و تصمیمگیری سنجیده در کارها و تالش منظم و هدايتشوده

مربوط میشود و به همین دلیل بررسی نقش تعديلگوری جونا

برای رسیدن به مقصود در بیشتر کارها موفوق هسوتند و ايون

و نقش واسطهای ساير متغیرها ،مانند خودپنداشت يا حرمت خوود،

شیوه برخورد با مسائل ،نظمجويی را دربر دارد و خودِ دانشآموز

نیز در پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.

را در اعمال و رفتارها به سوی نظومجوويی سووق مویدهود و

مهمترين کاربردهای ايون پوژوهش بوه نقوش مسوتقیم و

نتیجه وجود اين موارد بروز اعتماد به خود است که الزمه بوروز

غیرمستقیم سبک پوردازش اطالعواتی در ابوراز وجوود مربووط

امیرعباس فاتحی ،محبوبه فوالدچنگ

میشود .بر اين اساس پیشنهاد میشود که ضومن آگواهسوازی

فرهنگ در دانشگاه اسالمی.9 -11 ،21 ،

خانوادهها حمايتهوای الز از طورف نهادهوای مورتبط ماننود

حجازی ،ا .و برجعلی ،س .)2214( .تفکر انتقوادی ،سوبکهوای هويوت و

سازمان آموزشوپرورش يا انجمن اولیاومربیان برای ترغیوب و

تعهد هويت در نوجوانان :ارائه يک مدل علّی .روانشناسی معاصور،

تشويق دستیابی به اين سبک فوراهم شوود .نقوش واسوطهای

.2-29 ،9

خود نظمجويی رفتاری نیز به اين مسلله اشاره دارد که میتوان

حسینی ،ف ،ا ،.مزيدی . ،و حسینچاری .)2214( . ،پیشبینی سبکهوای

با افزايش خود نظمجويی رفتاری مهارت مهم ابراز وجوود را در

هويت بر اسواس جهوتگیوریهوای موذهبی در میوان دانشوجويان

دانشآموزان ارتقا بخشید .الز اسوت در موورد نقوش مخورب

دانشگاه شیراز .انديشههای نوين تربیتی .92 -92 ،)2( 6

سبک سوردرگم -اجتنوابی در خوود نظومجوويی و درنتیجوه در

حکیمووا ،ف .و موسوووی ،س .)2242( .مقايسووه ويژگ ویهووای شخص ویتی

کاهش ابراز وجوود اطالعوات الز در اختیوار والودين و حتوی

دانشووجويان سوووءمصوورف کننووده مووواد مخوودر بووا دانشووجويان

معلمان قرار گیرد تا راهکارهای مورد نیاز برای مواجهه با ايون

غیرمصوورفکننووده .فصوولنامه روانشناس وی تحووولی :روانشناسووان

سبک اتخاذ شود .درنهايت نقش غیرمسوتقیم و پررنوگ تعهود

ايرانی.294 -219 ،)29( 4،

هويت در ابراز وجود کاربردهوای مهموی بورای دسوتگاههوای

دانشی ،ف ،.برزگر . ،و سهرابیشگفتی ،ن .)2241( .رابطه بین سبکهای

اجرايی و آموزشی دارد ،به اين معنی که الز است کمکهوای

هويتيابی و هوش هیجانی با يادگیری خود نظم جويی .پايوان ناموه

ضروری برای دستیابی دانشآموزان به تعهد هويت فراهم شود

کارشناسی ارشد ،دانشکده علو تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد

تا از اين طريق ضمن افزايش خودنظمجويی توانايی بیان خوود

واحد مرودشت.

و دستیابی به حقوق خود در دانشآموزان تقويت شود .در اينجا

سازمان بهداشت جهانی .)2219( .برناموه آمووزش مهوارتهوای زنودگی.

نیز والدين نقش اساسی ايفا میکنند و برگزاری کارگاههايی در

ترجمه ل .فنی ،ف .موتابی و  .کواممزادهعطووفی .تهوران :دانوژه

اين زمینه راهگشا خواهد بود.
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