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 مقدمه  
دوره نوجوانی یک مرحله انتقالی از رشد جسمانی و روانی در 
زندگی است  هته  تا رترار گتررتم در مترز  ت م دوره هتودهی و         

 . [1]غ  رات عم قی را  ا خود  ه همراه دارد سالی ت زرگ

-تریم چالش تحولی در نوجوانی هسب هوی  اس . نمیمهم

توان گف  هه چه هسی  رای اول م  ار  حث هوی  را مطرح هرد. 
ای  ودن آن چ تزی است  هته    ایم موضوع  ه دل ل عم ق و ریشه

اول م اما  و خواهد داش ؛ انسان هم شه  ا آن  رخورد داشته، دارد
مطرح ستاخ  و آن را   1ی هوی صورت واژههسی هه هوی  را  ه

 تود. اریوستون استا      2موضوع  حث علمتی رترار داد اریوستون   
ی مفهتو   مرحله و  تر اایته   8ی روانی اجتماعی خود را در نظریه

را  "مم ه ستم؟"هوی   نا هرد و سؤال مشهور خود تح  عنوان 
گ تری  ف اریوستون شتول  یان عرضه داش . طبق تعریت  ه جهانی

اس ، یک حس شخصی از حفظ و اایستگی خود  3هوی  هار خود
هتای  های خود از هوی زمان و تغ  ریارته هه از طریق انتخابهم

دوران هودهی، تعهد در دن ای وارعی و سازمان  خش دن و تره ب 
- ندی ساختارهای خود  ه یک ا وستگی شخصی و شول ازنمایی

  .[2]شود ر میهای اایدار، آشوا
داند و اویا می هوی  را سازمان درونی، خودجوش [3]مارس ا 

ی ررد نشئ  ی گذشتهو تجر ه ها،  اورهاها، تواناییهه از هشاننده
-هتای طبقته  عنوان مالکو از دو عنصر تعهد و هاوش  ه گ ردمی

، هستب  4هویت  هستب شتده   ) ندی ارراد در چهار اایگاه هویت   
 ترد.  ترای   ستود متی   (7یتا ی ، خویشتم6هوی  ، اراهندگی5هوی 

های مرتبط  ا ساختار هوی  مبتنتی  تر   چهل سال،   شتر مطالعه
  ودند. مارس ا 8های هوی مدل اایگاه

هتای  های هوی  تالشی در جه  اوشش دادن  ه نقصسبک
 9تر از هوی  ارراد، توستط  رزونستوی  اایگاه هوی  و ارزیا ی در ق

اجتمتاعی   -اسا  الگتوی اتردازش شتناختی    ارائه شد.  ر [5، 4]
ارجتاعی   -، هوی  یک ساختار شناختی و چارچوب ختود 10هوی 

ها و اطالعات مر وط  ه ختود و ااست    اس  هه  رای تفس ر تجر ه
و مقصتود زنتدگی  ته     داریی مفهو ، معنیهایی در اره ه ارسش

د در هند هه چگونته ارترا  شود. ایم الگو ا شنهاد میهار گررته می
 ندی و  ازسازی هوی  های اایگاهی متفاوت  ه ساختار ندیطبقه

هننتد،  نتا رایم نقتش    هه از آن اجتناب میگرایش دارند و یا ایم
دارند. سه ستبک اتردازش    "مم ه ستم"رعالی در ااس   ه سؤال 

اجتماعی ررض شده در ایتم متدل عبارتنتد از     ت هوی  شناختی 
 .[7، 6]13اجتنا یت  رگمو سرد 12، هنجاری11اطالعاتی

                                                           
1 Identity 
2 Erikson 
3 ego 
4 identity achievement  
5 identity foreclosure status 
6 identity diffusion  
7 identity Moratorium  
8 identity status paradigm 
9 Berzonsky 
10 Social cognitive processing perspective 
11 information  identity style 

صورت رعال و تعمدی ا ش ارراد  ا سبک هویتی اطالعاتی  ه
های هویتی و ساخ  الزا  و تعهد نستب   ته   ورصل تعارضاز حل

-و ارزیتا ی متی   آن، اطالعات مرتبط  ا خود را جستجو، اتردازش 

منتد  و عالره هستند 14های خود مرددی دیدگاهها در ارههنند. آن
و حاضتر    اشتند ی خودشان میهای جدید در ارهی چ ز ه یادگ ر

 15شتان در  تازخورد ناهمستاز    ه ارزیا ی و اصالح ساختار هتویتی 
 هستند. 

دهند سبک هویتی اطالعتاتی  تا   تنش    ها نشان میاژوهش
، 18ای متمرهز  ر مشتول ، راهبرد مقا له17، رور  از16ی خوددر اره

، استتقالل  19اختیگ ری هوش ار و حسا ، ا چ دگی شتن تصم م
و  ، سطوح  تایی تعهتد  21، همدلی، خودتنظ می انطباری20عاطفی

ی  تای در  . ارراد  تا نمتره  [7]شده ارتباط دارد اایگاه هوی  هسب
هتایی همچتون   هوی  اطالعاتی خودشتان را اشخاصتی  تا صتف     

. [10، 9، 8]هننتد   اارزش، هدرمند، الگتو یتا مع تار تعریتف متی     
-طور غ راِرادی  اهدفاری خود را  هاشخاص  ا سبک هوی ِ هنج

دهند و آن های مرجع انطباق میهای ارراد مهم و گروهها و مع ار
 هنند. سازی میدرونی را

و احستا    سبک هنجاری  ا سطوح  ایی تعهد، هنترل خود
-طلبتی، انعطتاف  هدف هه ن از  ه ساختار و شناخ   سته، رتدرت 

-ری  ا اایگاه هویتی ات ش نااذیری را طه دارد. سبک هوی ِ هنجا

. [12، 11]ر  و تحمل هم و نا رد اری  ترای ا هتا  ارتبتاط دارد    
آورنتد،  دس  متی  های  ای در هوی  هنجاری  هاشخاصی هه نمره

و  همچون دیم، ختانواده  22های جمعیخودشان را  رحسب صف 
-تت . ستبک هتویتی ستردرگم   [10، 9 ،8]هننتد  مل   تعریف متی 

شتود و  ی تعویق و اجتناب تدارعی مشخص متی واسطهاجتنا ی  ه
هتای هتویتی را تتا حتد     ایم ارراد هوشش در جه  حتل تعتارض  

هه مجبور  ه هنش یا تصم م اندازند و هنگامیمموم  ه تأخ ر می
های آمدها و ایگررتم  اشند، ررتارشان عمدتاً از طریق درخواس 

-ونهتای  تر  شود. در چنت م مورع ت   ضروری   رونی هدای  می

مدت  رای تغ  تر و اصتالح احستا  هویت      تمایل هوتاه 23سازی
. طبتق متدل  رزونستوی، هویت      [13]خود دارند و نه  لندمتدت  

گشته اس  و  ا تعهد گم ااره یااجتنا ی   شتر خود چندتسردرگم
و  25، توانشتتگری، ختتود نتتاتوان24ضتتع ف، موتتان هنتتترل   رونتتی

 .[13، 7]اراهندگی هوی  را طه دارد 
در اژوهش خود دریار  هه ستطوح اتای م    [14]ونسوی  رز 

                                                                                       
12 normative identity style 
13 diffuse-avoidant identity style 
14 skeptical 
15 light of dissonant 
16 self-insight 
17 open-mindedness 
18 problem-focused coping strategies 
19 cognitive complexity 
20 emotional autonomy 
21 adaptive self-regulation 
22 collective 
23 accommodations 
24 external locus of control 
25 self-handicapping 
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 و همکارانخانلی معصومه رحیم                                        ........... ی تحولهای اولیههای هویت و محیطسبک

تما  والدیم، ارتباطات محدود و عتد  ارتباطتات عتاطفی م تان     
اجتنتا ی در  -گ تری هویت  ستردرگم   والدیم  ا ررزندان  تا شتول  

اجتنا ی خودشان را  رحسب تارتباط اس . ارراد  ا هوی  سردرگم
هننتد  های اجتماعی همچون شهرت و معرور   تعریف متی صف 

گ ری هوی  در نوجوانی . عوامل مختلفی  ر ساخ  و شول[9، 8]
ی تحتول  های اول ته طورهلی  ه مح طتوان  همؤثر هستند هه می

ای هته در آن  های همساین، ررهنت  غالتب جامعته   هودک، گروه
 هنند، اشاره هرد.رشد می

گ ری و رشد هوی  متتأثر  معتقد اس  شول [15]سل گمم  
های خارج از محت ط خانته و   ی ررهنگی والدیم، تجر ههااز زم نه

های اُرنفوذ هه  اشد. ازجمله نظریهسپری هردن رشد شناختی می
  ه ررآیند و محتوای روا ط هتودک و والتد ارداختته و اثتر آن  تر     

گ ری شخص   هودک و تتداو  آن تتا نوجتوانی و    چگونگی شول
، 17، 16] 1لبستتگی های داند نظریه  نی هردهسالی را ا ش زرگ

 3و تمایزیتارتگی ختود   [19] 2های ناستازگار اول ته  واره، طرح[18
 اس . [20]

ی دلبستگی تنها یتک   ر ایم عق ده  ود هه نظریه [17] البی 
ی تحتول در رراخنتای   ی تحول هودک ن س ،  لوه نظریته نظریه
-ی متادر  اشد. ایم نظریه معتقد اس  نتوع را طته  ن ز می 4زندگی
ی زندگی و م زان را ل   دسترسی  ته  های اول هدر سال 5هودک

ی حساس   مادر، م زان حمای  مادر هنگا  احسا  خطر، درجه
مادر  رای هودک، سبک دلبستتگی   6گاه ایمم  ودنمادرانه و تو ه

هند هه ررض می [17]  البی .[21 ه نقل از ]هندررد را مع م می
 اتی ت ز  تعتادل ح  از موتان عنوان نوعی عملورد ررتار دلبستگی  ه

نده، ررتار یهند  اضطراب رزال نمودن اضطراب عمل میی رای تعد
تواند عنی، هدف ررتار دلبستگی میی دهد؛ش مییدلبستگی را ارزا

ختگی  ل و خنثی هردن اضطراب و  رانگیهمک  ه ارراد  رای تعد
 .[22] ها ررض شودآن

 10و وال 9، واتترز 8،  لهتر 7نزورثیهای  البی، ادنبال اژوهش  ه
و  12، اجتنتتا ی11متتمیستته ستتبک دلبستتتگی ا [23 تته نقتتل از ]

هتا، دلبستتگی   ج اتژوهش یص دادند.  نا ر نتتا  را تشخ 13دوسوگرا
  و خرستندی،   م های ارتباطی مثب  شامل صتم ژگییمم  ا ویا

و    و تعهتد  م تتری از صتم  دلبستگی اجتنا ی  ا ستطوح اتای م  
مشغولی در مورد روا تط  و دل جان دلبستگی دوسوگرا  ا شور و ه

دلبستتگی توستط    ینظریته توأ   ا خرسندی هم، مترتبط است .   
ق  ت عنوان یتک رالتب نظتری  ترای تحق     ه اژوهشگران  س اری از

                                                           
1 Attachment 
2 Early Maladaptive Schemas  
3 differentiation of self 
4 Life Span 
5 Mother-Child Relationship 
6 Secure Base 
7 Ainsworth 
8 Blender 
9 Waters 
10 Wall 
11 security 
12 avoidant 
13 ambivalent 

و دارای هتار رد   شناختی  زرگساین  وار ررتته است   مسائل روان
نتد تحتول، موضتوع    یثبات سبک دلبستتگی در ررآ  .رراوانی اس 

م حوزه  وده و نتایج ثبات ایم ررآینتد را  یدر اهای زیادی اژوهش
 .[24]هند تأی د می

ی شناختی ساختارهای ذهنی را مدنظر ررار دانشمندان حوزه
واره مطرح گردیده اس . طبق نظتر یانت ،   اند هه  ا نا  طرحداده

 اشد و  ر ی تعب ری میواره یک واژه، طرح[19] هالسوو و ویشار
رتی از جهان   رونی و  ر چگونگی اترداختم  های دریاارزیا ی داده

واره  تر اایته تجر  تات    عتالوه طترح  گذارد.  ه ه مشوالت، اثر می
-ذهنی زندگی و رشد هوش ارانه و ناهش ارانه اوایتل هتودهی متی   

 دل ل  ه ارراد از  عضی [26]یان   ینظریه اسا  .  ر[25]  اشد

 هسب را اول ه نهناسازگارا هایوارهطرح دوره هودهی منفی تجارب

گتذارد.  می تأث ر هاآن و ررتار احسا  تفور، ش وه  ر هه هنندمی
 ارضانشتدن ن ازهتای   دل ل  ه هاوارهطرح ایم یان  نظریه مطا ق

 دیگتران،   ته  ایمم دلبستگی مانند هودهی دوره اساسی ه جانی

 هایه جان و ن ازها   ان در آزادی هوی ، و خودگردانی، هفای 

 و   نانته وارتع  هتای تفتری،، محتدودی    و انگ ختگیختود  ستالم، 
 شوند.می ایجاد داریخویشتم

هتودهی   دوره  ته  اغلتب  هتا وارهطترح  گ تری شتول  و رشتد  
ستط،   تتریم عم تق   ه اول ه ناسازگارانه هایوارهگردد. طرح رمی

 شتناختی،  عناصتر  دارای هه شودمی اطالق شناختی ساختارهای
 الگوهتای  اول ته،  ناستازگار  هایرهواطرح .اس  ررتاری و عاطفی

 هته در  شوندرا شامل می رسانی آس ب-خود شناختی و ه جانی

 زنتدگی  ست ر  در و اندگررته شول ذهم در تحول و رشد ا تدای

 .[19]شوند می تورار
 حتوزه  اتنج   ته  هودک یتحول از ن انج  ا مطا ق هاوارهطرح 

 هتای ی محتدود  ،مختتل  عملوترد  و یختودگردان  ،طرد و یدگی ر
ی  تازدار  و ازحتد  ت ش  زنگتی  ته گتوش  و یمندجه گریمختل د

 عمل شناختی ر لترهای عنوان ه هاواره. ایم طرحاندشده م تقس

تحریتف   را اطالعتات  و منظمتی دارنتد   هایسوگ ری هه هنندمی
زیتادی   حتدود  تتا  اطالعتات  اتردازش  ررآینتدهای  هنند. ایتم می

 گ رند. می صورت ررد آگاهی از خارج و خودهار ناهش ار،
 مخترب  تجتارب  از مخصوصتاً  هایی ههوارهطرح یان  نظر از

 غ رانطبتاری  ررتارهای هه دارد  اور یان  شوند،می ناشی هودهی

-متی  شتول  اول ته  غ رانطبتاری  هایوارهطرح  ه ااسخی عنوان ه

شتول   را ارتراد  خودانتداره  هستته  هتا وارهطترح  گ رند. ازآنجاهته 
 ته   نستب   را ارتراد   اشتند  ناسازگار محتوای ایدار اگر دهند،می

  .[19]هنند می اذیرآس ب مشوالت و هاهاستی از گسترهایی
 شتده، نشتان   انجتا   زم نته  ایتم  در هته  چندی های ررسی

 گ تری و شتول  در اول ته  ناستازگار  هتای وارهطترح  هته  دهندمی

، 27، 19]دارند  شناختی نقشروان مشوالت از  س اری گسترش
در  [29] امتتانی، ارشتتار، استتفندیاری،  ازونتتد و عبتتدالهی   . [28

هتای ناستازگار   وارههای طرحاژوهشی خود دریارتند هه   م حوزه
داری وجتود دارد و در م تان   های هوی  را طه معنیاول ه و سبک

منتدی  زنگتی و دیگرجهت    ته واره حتوزه گتوش  هتای طترح  حوزه
 ند.  نی را در سبک هوی  داشت  شتریم توان ا ش
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ی هتای اول ته  ای دیگری هه  تر نقتش اساستی ارتبتاط    نظریه 
ی ررتتار رترد در آینتده    ی نحتوه   نی هنندهعنوان ا شهودک  ه

 تأه د هرده نظریه تمایز  ارتگی خود  وئم اس . 
ی ظهور تمایزیتارتگی در هتر رترد   تانگر      ه نظر  وئم، درجه

ز ررآینتد  م زان توانایی رترد  ترای جداستازی ررآینتد شتناختی ا     
ی یعنتی، درجته   هند؛اس  هه ررد تجر ه می (ه جانی)احساسی 

توانایی ررد  رای اجتناب از تبع   خودهتار ررتتار از احساستات،    
هته هتر رترد    ای درجته  . [30]  انگر م تزان تمایزیتارتگی است     

ی ه جانی  اشتد را تمایزیتارتگی ختود    تواند جدا از ایم زم نهمی
ی  توئم  ای محوری در نظریهزیارتگی، سازهی تمایگویند. سازهمی

ی اس . تمایزیارتگی اشاره  ه توانایی هر ررد در تفو ک از زم نته 
ه جانی خانواده دارد. سطوح اائ م تمایزیارتگی، توستط واهتنش   

دیگتران مشتخص   ا آم ختگتی  ت  و هتم  2، جدایی ه جانی1ه جانی
،   شتتر  شود. اگر ررد سط، تمایزیارتگی اائ نی داشتته  اشتد  می

هتا  شتود. آن ی ختانواده محتدود متی   را طه اش در ررآیندهارمایه
و نظا   های ه جانیتوانایی محدودی  رای هنش خارج از واهنش

ه جانی خانواده خواهند داش . رردی  تا تمایزیتارتگی اتای م در    
دهد هه ایم امتر  می های ه جانی، واهنشی ه جانی نشانمورع  

 رتباطی دخ ل اس . احتمایً در مشوالت ا
دیگر اصطالح  وار گررته شده  رای توصت ف ناتمایزیتارتگی،   

اس . در اصل، ارراد آم ختته شتده  تا نظتا  ه جتانی       3آم ختگی
ها و شروع مجدد ناتوانند، خانواده، در هشف مورع   تورف ه جان

دهنتد. در  ها و ررتارشتان را از دست  متی    نا رایم هنترل واهنش
ی ی تمایزیتارتگی  ته تفو تک زیتاد از زم نته     مقا ل، سطوح  تای 

ی ه جانی ستبک  هه زم نهه جانی نظا  خانواده اشاره دارد. ورتی
شتان در  اس ، ارتراد آزادی   شتتری دارنتد تتا مطتا ق خواستته      

واسطه در  َند ااس  ه جتانی  و نه  ی مورع   مشخص عمل هنند
تفاده از  اشند. اشخاص  ا سطوح  ایی تمایزیارتگی رتادر  ته است   

گ تری در چگتونگی هتنش در    شتان  ترای تصتم م   نظتا  عقالنتی  
توضت ،   عتالوه ه ت  [31]های مشخص هستند. هر و  وئم مورع  

اند، خودگردانی  ه معنای ا روی خوداستندانه ن ست ،  لوته    داده
اس . اژوهش  س اری  ته نقتش    4مختاریمعنای آن توانایی خود

، رضای  [32]رب ل شادهامی  مستق م ایم مؤلفه در متغ رهایی از
و توانتایی حتل    [35]، رشار روانی [34]، اضطراب [33]از زندگی 

هتای  داشته اس . اژوهش [36]مسائل و مشوالت مسائل روزمره 
هتای آن  محدودی ن ز  ه  ررسی نقش تمایزیارتگی خود و مؤلفته 

طتور   ته  انتد. ها ارداختهدر الگوهای تحولی ازجمله هوی  و سبک
در اژوهش خود مبنتی  تر  ررستی     [37]توحی و حس نی مثال ر

 –را طه تمایزیارتگی خود  ا سبک هتویتی اطالعتاتی و ستردرگم    
و  اجتنتتا ی در نوجوانتتان دریارتنتتد هتته  تت م تمایزیتتارتگی ختتود 

و هتم آم ختگتی  تا     های واهنش ه جانی، جدایی ه جتانی مؤلفه
یت   دیگران  ا سبک هوی  اطالعاتی را طه مستتق م و ستبک هو  

                                                           
1 emotional reactivity 
2 emotional cut-off 
3 fusion 
4 Self determination 

 داری دارد.سردرگم اجتنا ی را طه معوو  و معنی
 نا رایم نوجوان  رای هسب هوی  ن از  ته ارتبتاط  تا دن تای     

طور هه متخصصتان ایتم حتوزه عنتوان     درون و   رون دارد. همان
اند ارتباط  ا همساین نقتش هل تدی در ایتم زم نته دارد و     هرده

شود اهم   ده میازآنجاهه امروزه دیگر همتر خانواده گسترده دی
های همساین دوچندان شده اس . روشتم است  هته  ترای     گروه

منظور رشد سالم شخص  ، نوجوان  ررراری ارتباط مؤثر و اویا  ه
حتال اگتر نوجتوان در     های روانی هتارایی ن تاز دارد.   ن از ه ا ش
ی تحتول، مشتوالتی در ارضتای ن ازهتای ح تاتی      های اول همح ط

هتای  عتدی هتودک در نوجتوانی      در ارتبتاط داشته اس ، احتمایً
مشوالتی را تجر ه خواهد هرد، مشوالتی هه احتمتایً نوجتوان را   

تریم تول ف ایم دوره یعنی هسب هویت   تا چتالش    در حل مهم
تع ت م و    نتا رایم اتژوهش حاضتر  اهتدف     همراه خواهتد هترد؛  

هتای ناستازگار   وارههای دلبستتگی، طترح  ی سبکشناسایی را طه
و تمایزیارتگی خود  ا سبک هوی  اجرا شد. سؤال اتژوهش   ل هاو

هتای دلبستتگی،   ا عتاد ستبک   هر هدا  از  اشد هه حاضر ایم می
 تتا چته م تزان     و تمایزیتارتگی ختود   های ناسازگار اول هوارهطرح
 ؟هند  نی میهای هوی  را ا شسبک

 روش
 پژوهش نوع 

 لحتا   ه ت  و یاد ت  ن نتوع  از هتدف  لحتا    ه اژوهش هدف 
  اشتد میتوص فی( ) غ رآزمایشی از نوع هاداده آوریجمع یهنحو
  .گرر  انجا   نی همبستگی و ا ش طرح کی چارچوب در هه

 آزمودنی
آمتوزان استر   نفتر از دانتش   300تعداد نمونه اژوهش حاضر  

هتریم هته در ستال    هتای شهرستتان ر تاط   سال ستو  د  رستتان  
 اشتد. نمونته    ودنتد، متی  مشغول  ه تحصت ل   91 – 92تحص لی 

ای گ تتری تصتتادری خوشتته  اتتژوهش حاضتتر از طریتتق نمونتته  
ای انتختتاب شتتد. اتتس از انتختتاب مدرستته، هتتال  و چندمرحلتته

های ر ط؛ زمان مناسب  رای اجرای ا زارهماهنگی  ا مسئول م ذی
نامته زیتاد   های ارسشاژوهش تع  م گردید. ازآنجاهه تعداد آیتم

 ه هم منگنه شده و  2 ه  2صورت تصادری ها  هنامه ودند ارسش
دهی روز اجرا شد تا از ایم طریق  توان اثر خستگی  ر جواب 2در 

شتایان ذهتر است  ربتل از اجترای        آموزان را هنترل هترد. دانش
ها هدف از اژوهش را تتا آنجتا هته نتتایج اتژوهش را      نامهارسش
موزانی هه آآموزان توض ، داده و دانشدار نوند  رای دانشخدشه

 . تمایلی  ه شره  در اژوهش را نداشتند از نمونه خارج شدند

 
 های پژوهشابزار
 هتای ستبک  یارسشتنامه  :های هوی ی سبکارسشنامه(1

 گ ریاندازه  رای [30 ه نقل از ] رزونسوی توسط  ار اول م هوی 

  ا مسائل  رخورد در نوجوانان هه اجتماعی ت شناختی ررآیندهای

  تر استا    شد. طراحی هنند،می استفاده آن از هوی   ه مر وط

 سبک سه یا متفاوت گ ریجه  سه  رزونسوی نوجوانان دیدگاه

 سته  ارسشنامه هنند. ایممی انتخاب را هویتی مختلف اردازشی
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 و همکارانخانلی معصومه رحیم                                        ........... ی تحولهای اولیههای هویت و محیطسبک

 را اجتنتا ی  / سردرگم و هنجاری اطالعاتی، شامل هویتی سبک

  تر  ستؤایت است .   سؤال 40 شامل و دهدمی ررار ارزیا ی مورد 
تتا   ؛2= مختالف  ،1= مختالف  هامالً) ایدرجهانج مق ا  یک روی

 گتتذارینمتتره( 5= موارتتق هتتامالً ؛4= موارتتق 3= موارتتق حتدودی 
 . شوندمی

 ی)ستوم م( نستخه   آختریم  در [30 ته نقتل از   ] رزونسوی 
 نمونه ) ا هرونباخ آلفای ضرایب خود یارسشنامه شده تجدیدنظر

 76 و 71/0 ،64/0 ،70/0 را هاده مق ا خر از یک هر  رای (618
 و اجتنتا ی /  ستردرگم  هنجتاری،  اطالعاتی، سبک  رای ترت ب  ه

 اس . هرده گزارش هوی  تعهد
 هتای ویژگتی   ررسی  رای [38 ه نقل از ]  همواران و وای 

 نمونته  یتک  روی  تر  را  رزونستوی، آن  یتجدیدنظرشده مق ا 

 آن %76سال هه  5/21 نیس م انگ م  ا دانشجویان از نفری 361

 درونتی  همسانی روش از استفاده  ا هاآن هردند. اجرا  ودند، مرد

 هنجاری اطالعاتی، هوی  سبک سه  رای هرونباخ را آلفای ضریب

 محاستبه  78/0، 64/0، 59/0 ترت تب   ته  اجتنتا ی  / ستردرگم  و

 هردنتد  مشاهده مق ا  ایم اجرای هنگا  هاآن هردند. همچن م

 مشتول  دچتار  سؤایت  ه ااسخگویی در ارراد موارد در  رخی هه

  تر استا     رزونستوی  یهه ارسشتنامه ایم  ه توجه شوند.  امی

 دانشتجویان  ودنتد.   از ایعتده  هته  اشمطالعته  های گروهویژگی

 ایتم  هته  داشتتند  تردیتد  هموتاران  و وایت    تود،  شتده  ساخته

 ستن م  در نوجوانتان   ترای  صتورت مطلتو ی   ه  تواند ارسشنامه

 مورد محدود خواندن هایمهارت  ا  زرگساین همچن م و تراای م

 مق تا   در ستازه  ضتع ف  اعتبتار  طررتی  گ ترد. از  ررار استفاده

 هتم   ا مثب  طور ه هامق ا  یهمه هه دادنشان می  رزونسوی

ستبک    تا  هنجتاری  ستبک  رودمی انتظار ههدارند. درحالی را طه
 ستبک   ا اجتنا ی / رگمسرد سبک و مثب  همبستگی اطالعاتی

 و وایت   ترت تب  دهتد.  تدیم   نشتان  همبستگی منفتی  اطالعاتی
 یتک  یته ته   ه هاییو هاستی هانقص چن م ررع  رای همواران

هتای  ستبک  نتا    تا  هویت   هایسبک ارسشنامه از جدید نسخه
 طرری از ( اردا  نمایند.Gی های هوی  )نسخههوی   ا نا  سبک

-سبک یارسشنامه یسازه اعتبار سی رر همواران جه  و وای 

ی نستتخه [38 ته نقتتل از  ] رزونستتوی  [4]نستخه   هتای هویتت  
 آنان  ررسی،  رای. دادند ررار تحل ل مورد را خود شده تجدیدنظر

  ته  مر توط  سؤایت]هردند  حذف از مق ا  را تعهد سؤایت ا تدا
 هتای عامتل  در تحل تل   نا رایم سنجد،نمی را هویتی سبک تعهد،

 ارراد ااس  . سپس[گ ردنمی ررار استفاده مورد هاسبک  ه  وطمر
 و اهتشاری عاملی تحل ل روش  ه را سبک سه در دیگر  ه سؤایت

 متتورد اصتلی  هتتایمؤلفته   تتا چتترخش واریمتاهس  از استتفاده   تا 
  س ار آمده  ه دس  عاملی تحل ل نتایج. دادند ررار وتحل لتجزیه
  ت م  همبستگی ضریب.  ود لیاص ینسخه عاملی تحل ل  ه شب ه

 ینسخه  ا وای  شده تجدیدنظر ینسخه در آمده دس  عوامل  ه
، عامتل دو ،  79/0اول ستبک اطالعتاتی    عامتل   ترت تب   ه اصلی

 84/0، عامل سو ، سبک سردرگم/ اجتنتا ی  81/0سبک هنجاری 
 ه نقل ]ی ضرایب،  ای و را ل مالحظه  ودند  ه دس  آمد هه همه

 . [38از 

ایتتم ارسشتتنامه هتته  تترای   :ی تمایزیتتارتگیارسشتتنامه (2
ستؤال دارد و   45رود سنجش م زان تمایزیارتگی ارراد  ه هار متی 

 1ی ل وترت )از  انته یشتش گز ها  ا مق تا   دهی  ه ارسشااس 
هتامالً  » ترای   6تا « ی مم درس  ن س وجه در ارهه چ ه» رای 
ی  ای  ته معنتای   هشود. نمرانجا  می«( ی مم درس  اس در اره

ی اای م  ه معنای تمایزنایتارتگی است . ایتم    تمایزیارتگی و نمره
ارسشنامه چهار خرده آزمون واهنش ه جانی، جتدایی ه جتانی،   

 گ رد.آم ختگی  ا دیگران و مورع  ِ مم را در  رمی
هتا را  تا   اسووورون و رریدلندر، همبستتگی درونتی ارستش    

های آن  ه ترت تب  و خرده آزمون نامهآلفای هرونباخ  رای ارسش
، جتدایی ه جتانی   83/0، واهتنش ه جتانی   88/0هل ارسشتنامه  

گتزارش   80/0و مورع ت ِ متم    82/0، آم ختگی  ا دیگتران  80/0
هتای آن در نمونته   آزمتون . اایایی ارسشنامه و خرده[39]هردند 

، 72/0 ه ترت ب؛ هل ارسشنامه  [40]ایرانی در اژوهش نجفلویی 
، آم ختگی  ا دیگران 76/0، جدایی ه جانی 81/0انی واهنش ه ج

 گزارش شده اس . 64/0و مورع  ِ مم  79/0
 –واره یان  )وای. ا . ه تو.  نسخه هوتاه ارسشنامه طرح (3

ستتاخته استت . ایتتم ( 1998) ایتتم مق تتا  را یانتت  :1ا . اف.(
واره ناستازگارانه  طترح  15 اشد هته  ماده می 75ارسشنامه دارای 

 -1واره عبارتنتد از   هنتد. ایتم اتانزده طترح    ارزیتا ی متی   اول ه را
اعتمادی/  دررتاری  ی -3طرد/ رهاشدگی  -2محروم   ه جانی 

-وا ستگی/  ی -7شوس   -6نقص/ شر   -5انزوای اجتماعی  -4

گررتتاری/   -9اذیری نسب   ه ضرر یا   متاری  آس ب -8هفایتی 
 -13زداری ه جانی  ا -12ایثار  -11اطاع   -10در دا  ارتادگی 

داری و خویشتتتم -15استتتحقاق و  -14مع ارهتتای نتتامنعطف  
حوزه مطا ق  ا  5واره در درون طرح 15خودانضباطی ناهاری. ایم 

 گ رند. های تحولی اول ه ررار میحوزه
شود )یتک = هتامالً    ندی میگزینه درجه 6هر ماده  ه همک 

هنتد(.  توص ف می در مورد مم نادرس  اس ؛ تا شش = هامالً مرا
نمره  ای در یک خرده مق ا  مع م، احتمال   شتتر وجتود یتک    

دهد. روایی مق تا   واره ناسازگارانه را  رای آن ررد نشان میطرح
وس له آلفای هرونباخ  رای هل آزمون ا . اف.  ه –وای. ا . ه و. 

 ته نقتل از   ] تود   80/0و  رای تما  خرده مق ا   تایتر از   96/0
چول ، ماهنتد، هتاتراهس،  توورارد و     -تایج اژوهش لونال. ن[32

نشان داد هه آلفای هرونباخ ایم ارسشنامه  [32 ه نقل از ]مارت م 
ورتایی، رستول زاده    -است . صتدوری، آگت الر    87/0تا  64/0  م 

روایتی مق تا  وای. ا .    [32 ه نقتل از  ] طباطبایی و اصفهان ان
هتا در  باخ  رای همه مق تا  وس له آلفای هرونا . اف.  ه –ه و. 

و ثبتات درونتی  ترای ایتم       ته دست  آمتد    90/0تا  62/0دامنه 
 .[41 ه نقل از ] ود  94/0ارسشنامه 

  زرگستال  دلبستتگی  مق ا  : زرگسال دلبستگی مق ا  (4
 در و ستاخته  ش ور و هازن دلبستگی آزمون مواد از استفاده  ا هه

 آزمون یک، اس  شده هنجاریا ی تهران دانشگاه دانشجویان مورد
 دوستوگرا  و اجتنا ی ایمم، دلبستگی سبک سه و اس  سؤالی 15

                                                           
1 YSQ-SF 
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 ،3=متوسط ،2=هم ،1=هم خ لی( ل ورت ایدرجه 5 مق ا  در را 
ی نمتره  حتداهثر  و حتدارل . ستنجد متی  )5=زیتاد  خ لتی  ،4=زیاد

.  تود  خواهتد  25 و 5 ترت ب  ه های آزمونزیرمق ا  در آزمودنی
 اجتنا ی ایمم، های ازیرمق  هایارسش هرونباخ آلفای ضرایب

 نفتر  1480 ه تعتداد   دانشجویی یهنمون مورد یک در دوسوگرا و
 ترت تب   ته  هتا آزمودنی هل  رای )اسر 620 و دختر 860 شامل(

و  84/0، 83/0، 86/0) رای دانشجویان دختر  85/0 ،84/0 ،85/0
-انهنش هه شد محاسبه( 86/0، 85/0، 84/0 سر رای دانشجویان ا

. است    زرگستال  دلبستتگی  مق تا   ختوب  1درونتی  همسانی ی
 نفتری از  300 یهنمونت  یتک  هتای نمتره    م همبستگی ضرایب

 سنجش اایایی  رای هفته چهاری هراصل  ا نو   دو در هاآزمودنی
 دلبستگی هایسبک مورد در ضرایب یم . شد محاسبه 2 ازآزمایی

، 87/0 تب  ترت  ته  هایآزمودن  رای هل دوسوگرا و اجتنا ی ایمم،
و  ترای   85/0، 82/0، 86/0 دختر دانشجویان  رای) 84/0، 83/0

 ینشتانه  هته  شد حاسبه( م83/0و  83/0، 88/0دانشجویان اسر 
 3محتتوایی  روایتی  . اشدمی مق ا   خش یرضا ی ازآزمای اایایی

  ت م  همبستتگی  ضترایب  سنجش  ا دلبستگی  زرگسال مق ا 

 رترار   ررستی  مورد شناسیروان متخصصان زا نفر اانزده هاینمره
 ایمتم،  دلبستتگی  هتای ستبک   رای هندال ضرایب توارق .گرر 

محاستبه شتد.    57/0و  61/0، 80/0 ه ترت ب  و دوسوگرا اجتنا ی
 اجترای  از طریتق   زرگستال  دلبستتگی  مق تا   4زمانروایی هم

 هتوار  نفتس عتزت  و شخصتی    م مشوالت هایمق ا  زمانهم

 ارزیتا ی  هتا از آزمودنی نفری 300 یهنمون یک ردمو در 5اسم  

ی نمتره   ت م  هه نشان داد ا رسون همبستگی ضرایب نتایج د.ش
 مشتوالت  هتای و زیرمق ا  ایمم دلبستگی سبک در هاآزمودنی

( و r=83/0 تا r = -61/0) دارمعنی منفی همبستگی یشخص   م
 = -39/0ر )دامعنی مثب همبستگی  نفسعزت هایزیرمق ا   ا
r 41/0 تا=r )هتای ستبک  در هاآزمودنی یهنمر   م .دارد وجود 

 ی،شخصت   ت م  مشتوالت  هتای زیرمق تا   و نتاایمم  دلبستتگی 

-زیرمق تا    ا و( r=45/0تا  r=26/0دار )معنی مثب  همبستگی

د. آم دس   ه دارمعنی غ ر اما و منفی همبستگی نفسعزت های
  زرگسال دلبستگی مق ا  هاری روایی یهدهندنشان ،نتایج ایم

 دلبستگی سبک عامل سه تع  م  ا ن ز عوامل تحل ل نتایج .اس 
 روایی دوسوگرا، دلبستگی سبک و اجتنا ی دلبستگی سبک ایمم،
 .[42] داد ررار تائ د مورد را  زرگسال دلبستگی مق ا  6یهساز

 شیوه تحلیل داده ها 
 . اتی. ا . ا .  ا» ایرایانته  ارتزار نتر   از استتفاده   ا هاداده

 وتحل تل تجزیته  در. گررتنتد  رترار  وتحل تل تجزیته  متورد  «7هفده
 رگرست ون  تحل تل  آزمتون  توصت فی،  هایآماره  ر عالوه اطالعات

 گردید استفاده  گا  هگا 

                                                           
1 Internal Consistency 
2 Test-Retest Reliability 
3 Content Validity 
4 Concurrent Validity 
5 Cooper Smith 
6 Construct Validity 
7 SPSS 17 

 نتایج
آمتوزان در  م انگ م و انحراف استتاندارد نمترات ختا  دانتش    

هتای  زهو حو یارتگیهای دلبستگی، تمایزهای هوی ، سبکسبک
 های ناسازگار اول ه در جدول یک آمده اس .وارهطرح

 هویت ،  هتای ستبک  همبستگی   م در 2در ادامه در جدول 
 هتای وارهطترح  هتای حتوزه  و یتارتگی تمتایز  دلبستگی، هایسبک

شتود ستبک   طور هه مشاهده متی اول ه آمده اس . همان ناسازگار
رع ت  متم   هتای دلبستتگی ایمتم و مو   هوی  اطالعاتی  ا  سبک

دار مثب  دارد یعنتی ارترادی هته از    ی معنی)تمایزیارتگی( را طه
سبک دلبستگی ایمتم و تمایزیتارتگی  تایی  رخوردارنتد ستبک      
هوی  اطالعاتی  رخوردارند و در مقا ل سبک هوی  اطالعاتی  تا  
ستبک دلبستتتگی نتتاایمم )دوستتوگرا و اجتنتتا ی(، ناتمایزیتتارتگی  

 ریتدگی و طترد، خودمختتاری و    هتای  )واهنش ه جانی( و حوزه
و  منتتدیهتتای مختتتل، دیگرجهتت عملوتترد مختتتل،  محتتدودی 

ی منفتی دارد. ستبک   ازحتد و  تازداری را طته   زنگی   ش هگوش
-مندی و را طههوی  هنجاری  ا آم ختگی  ا دیگران و دیگرجه 

هتای  های دلبستتگی ایمتم، حتوزه   دار مثب  دارد. سبکی معنی
زنگتی   ته و گتوش  تاری و عملورد مختتل  ریدگی و طرد،  خودمخ

 ی منفی دارد.ازحد و  ازداری را طه  ش

های دلبستگی ایمم و اجتنا ی  ا سبک/سردرگم هوی  سبک 
دار منفتی دارد یعنتی   ی معنتی مورع   مم )تمایزیارتگی( را طته 

ارتترادی هتته از ستتبک دلبستتتگی ایمتتم و تمایزیتتارتگی اتتای نی  
اجتنا ی  رخوردارند و در مقا ل /سردرگم هوی   رخوردارند سبک

اجتنا ی  ا ناتمایزیارتگی )جدایی ه جتانی(  /سردرگم هوی  سبک
هتای  ریتدگی و طترد،  خودمختتاری و عملوترد مختتل،        و حوزه

ی ازحتد و  تازداری را طته   زنگی  ت ش  هو گوش مندیدیگرجه 
مثب  دارد. درنهای  تعهتد هویت   تا ستبک دلبستتگی ایمتم و       

دار دارد و  تا  ی مثبت  معنتی  ایزیتارتگی( را طته  مورع   مم )تم
ی منفتی  منتدی را طته  آم ختگی  ا دیگتران و حتوزه دیگرجهت    

 دار دارد.معنی
 

های هویت، آموزان در سبکهای توصیفی نمرات دانش. شاخص1 جدول
 های ناسازگار اولیهوارههای طرحو حوزه یافتگیهای دلبستگی، تمایزسبک

 شاخص آماری
 متغ ر

 انحراف استاندارد  انگ مم

 69/6 76/39 سبک هوی  اطالعاتی
 43/8 72/33 سبک هوی  هنجاری

 43/8 97/27 سبک هوی  سردرگم/اجتنا ی
 02/7 39/35 تعهد هوی 

 71/3 32/15 سبک دلبستگی ایمم
 17/3 88/12 سبک دلبستگی اجتنا ی
 67/3 13/13 سبک دلبستگی دوسوگرا

 99/9 02/42 مورع   مم
 83/8 67/33 واهنش ه جانی

 84/7 36/33 آم ختگی  ا دیگران
 75/7 24/37 جدایی ه جانی
 34/23 89/64  ریدگی و طرد

 50/15 61/41 خودمختاری و عملورد مختل
 31/9 26/29 های مختلمحدودی 

 91/8 58/27 مندیدیگرجه 
ازحد و زنگی   ش هگوش

  ازداری
42/30 61/9 
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 و همکارانخانلی معصومه رحیم                                        ........... ی تحولهای اولیههای هویت و محیطسبک

 های ناسازگار اولیهوارههای طرحو حوزه یافتگیهای دلبستگی، تمایزهای هویت، سبکهمبستگی بین سبک. ماتریس 2جدول 

 تعهد هوی  سبک هوی  سردرگم/اجتنا ی سبک هوی  هنجاری سبک هوی  اطالعاتی متغ رها
 185/0** -243/0** -114/0* 312/0** سبک دلبستگی ایمم

 -022/0 098/0 001/0 -162/0** سبک دلبستگی اجتنا ی
 063/0 048/0 027/0 -134/0* سبک دلبستگی دوسوگرا

 194/0** -231/0** -077/0 256/0** مورع   مم
 -034/0 103/0 009/0 -151/0** واهنش ه جانی

 -136/0* -022/0 124/0* -005/0 آم ختگی  ا دیگران
 075/0 015/0 097/0 -041/0 جدایی ه جانی
 -016/0 259/0** -175/0* -378/0**  ریدگی و طرد

 -099/0 204/0** -145/0* -331/0** خودمختاری و عملورد مختل
 -001/0 108/0 -111/0 -135/0* های مختلمحدودی 

 -117/0* 168/0** 176/0** -293/0** مندیدیگرجه 
 050/0 136/0* -114/0* -218/0** ازحد و  ازداریزنگی   ش هگوش

 385/0** 283/0** 392/0** 1 سبک هوی  اطالعاتی
 265/0** -183/0** 1 - سبک هوی  هنجاری

 -387/0** 1 - - سبک هوی  سردرگم/اجتنا ی
 1 - - - تعهد هوی 

 51/5داری و  ** سطح معنی 50/5داری *سطح معنی

 
 ی سبک هویت اطالعاتیکنندهبینیگام پیشبهی گام. رگرسیون چندمتغیره3جدول 

 tداری معنیسط،  R 2R B Beta T گا 

1 378/0 14/0 109/0- 378/0- 059/7- 0001/0 
2 431/0 19/0 433/0 216/0 935/3 0001/0 
3 451/0 20/0 071/0- 164/0- 574/0- 011/0 

 مختل عملکرد و : بریدگی و طرد و سبک دلبستگی ایمن، خودمختاری3و گام  : بریدگی و طرد و سبک دلبستگی ایمن2: بریدگی و طرد، گام 1گام 

 
هتای اتژوهش از روش رگرست ون     رای ااس  دادن  ه ستؤال 

 آید.چندگانه استفاده شد هه نتایج آن در ادامه می
هتای دلبستتگی، تمایزیتارتگی ختود و       از   م سبک1 سؤال

  نتی  تی را ات ش یک سبک هوی  اطالعاواره هدا های طرححوزه
 هند؟می

گا  نشتان داد   هنتایج تحل ل رگرس ون چندگانه  ه روش گا 
و  های  ریدگی و طرد، ستبک دلبستتگی ایمتم   در گا  سو  مؤلفه

از  %20درنهایتت  خودمختتتاری و عملوتترد مختتتل تتتوان تب تت م  
داری  را دارنتد.  طتور معنتی  واریانس سبک هوی  اطالعاتی را  ته 

های استاندارد شده  تا نشان داد هه یتک  وزنضرایب رگرس ون  ا 
هتای  ریتدگی و طترد،    زمان در مؤلفته انحراف استاندارد تغ  ر هم

سبک دلبستگی ایمم، خودمختاری و عملورد مختتل  ته ترت تب    
انحتتراف استتتاندارد تغ  تتر در  -164/0و  216/0،  -378/0 اعتتث 

 نتی   ترت تب معادلته ات ش   ایمشود.  هسبک هوی  اطالعاتی می
هتتای دلبستتتگی،  ستتبک هویتت  اطالعتتاتی  تتر استتا  ستتبک   

تتوان  ته شترح زیتر     واره را میهای طرحتمایزیارتگی خود و حوزه
 نوش  

 ×سبک هوی  اطالعاتی = مقدار ثا   + ) ریتدگی و طترد(   
 ( + )خودمختاری431/0) ×( + )سبک دلبستگی ایمم( 378/0)
 (451/0) ×مختل( عملورد و

 
 
 

 
 ی سبک هویت هنجاریکنندهبینیگام پیشبهی گامن چندمتغیره. رگرسیو4جدول 

 tداری معنیسط،  R 2R B Beta T گا 

1 176/0 03/0 113/0 176/0 08/3 002/0 
2 223/0 05/0 100/0 137/0 409/2 017/0 

 مندی و آمیختگی با دیگران: دیگرجهت2مندی و : دیگرجهت1گام 

 
ستتگی، تمایزیتارتگی ختود و    هتای دلب   از   م سبک2 سؤال

  نتی  یک سبک هوی  هنجاری را ات ش واره هدا های طرححوزه
 هند؟می

گا  نشتان داد   هنتایج تحل ل رگرس ون چندگانه  ه روش گا 
منتدی و آم ختگتی  تا دیگتران     های دیگرجه در گا  دو  مؤلفه

-طور معنیرا  ه هنجاری هوی  از واریانس سبک %5توان تب  م 

های استتاندارد شتده  تتا    را دارند. ضرایب رگرس ون  ا وزن داری 
 هتای زمان در مؤلفته نشان داد هه یک انحراف استاندارد تغ  ر هم

و   176/0دیگران  ه ترت ب  اعتث    ا آم ختگی و مندیدیگرجه 
شود. می هنجاری هوی  انحراف استاندارد تغ  ر در سبک 137/0

 تر استا     هنجتاری  هویت   ک  نی سبترت ب معادله ا شایم ه
واره را هتای طترح  های دلبستگی، تمایزیارتگی خود و حوزهسبک

 توان  ه شرح زیر نوش  می
 ×منتدی(  سبک هوی  هنجاری = مقدار ثا   + )دیگرجه 

 ( 223/0) ×( + )آم ختگی  ا دیگران( 176/0)
هتای دلبستتگی، تمایزیتارتگی ختود و     از   م سبک  3سؤال 
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 هند؟  نی میا شاجتنتا ی را  /ستردرگم  هویت   یک ستبک اره هدا وهای طرححوزه 
 

 اجتنابی/ی سبک هویت سردرگمبینی کنندهی گام به کام پیش بین. رگرسیون چند متغیره0جدول 

 t داریمعنیسط،  R 2R B Beta T گا 

1 259/0 067/0 094/0 259/0 638/4 0001/0 
2 311/0 097/0 455/0- 181/0- 118/3- 002/0 
3 334/0 112/0 112/0- 132/0- 226/2- 027/0 

 و  موقعیت من : بریدگی و طرد و سبک دلبستگی ایمن3و گام  : بریدگی و طرد و سبک دلبستگی ایمن2: بریدگی و طرد، گام 1گام 

 
گا  نشتان داد   هنتایج تحل ل رگرس ون چندگانه  ه روش گا 

و  ک دلبستتگی ایمتم  های  ریدگی و طرد، ستب در گا  سو  مؤلفه
 هوی  از واریانس سبک %2/11درنهای  مورع   مم توان تب  م 

داری  را دارند. ضرایب رگرس ون طور معنیاجتنا ی را  ه/سردرگم
های استاندارد شده  تا نشان داد هه یک انحراف استتاندارد   ا وزن

هتای  ریتدگی و طترد، ستبک دلبستتگی      زمان در مؤلفهتغ  ر هم
 -132/0و  -181/0،  259/0   مم  ه ترت تب  اعتث   ایمم، مورع

شود. اجتنا ی می/سردرگم هوی  انحراف استاندارد تغ  ر در سبک

 تر   اجتنتا ی /ستردرگم  هوی    نی سبکترت ب معادله ا شایم ه
هتای  هتای دلبستتگی، تمایزیتارتگی ختود و حتوزه     اسا  ستبک 

 توان  ه شرح زیر نوش  واره را میطرح
= مقتدار ثا ت  + ) ریتدگی و     اجتنتا ی /رگمسبک هوی  سرد

( + 311/0) ×( + )ستتبک دلبستتتگی ایمتتم( 259/0) ×طتترد( 
 (334/0) ×)مورع   مم(

 
 ی تعهد هویتبینی کنندهی گام به کام پیش بین. رگرسیون چند متغیره6جدول 

 tداری معنی سط، R 2R B Beta T گا 

1 194/0 038/0 131/0 219/0 415/3 001/0 
2 240/0 058/0 293/0 146/0 504/2 013/0 

 : موقعیت من و سبک دلبستگی ایمن2: موقعیت من 1گام 

 
هتای دلبستتگی، تمایزیتارتگی ختود و       از   م سبک4سؤال 

 هند؟  نی مییک تعهد هوی  را ا شواره هدا های طرححوزه
گا  نشتان داد   هنتایج تحل ل رگرس ون چندگانه  ه روش گا 

های مورع   مم و سبک دلبستگی ایمم تتوان  دو  مؤلفه در گا 
داری  طتور معنتی  را  ه هنجاری هوی  از واریانس سبک %5تب  م 

های استاندارد شده  تا نشان داد را دارند. ضرایب رگرس ون  ا وزن
 مورع ت   هتای زمان در مؤلفته هه یک انحراف استاندارد تغ  ر هم

 146/0و   219/0 اعتث  ایمتم  ته ترت تب     دلبستگی سبک و مم
ترت تب  ایتم شتود.   ته  متی  انحراف استاندارد تغ  ر در تعهد هوی 

هتای دلبستتگی،     نی تعهد هوی   تر استا  ستبک   معادله ا ش
تتوان  ته شترح زیتر     واره را میهای طرحتمایزیارتگی خود و حوزه

 نوش  
( + 194/0) ×= مقدار ثا ت  + )مورع ت  متم(     هوی  تعهد

 (240/0) ×یمم( )سبک دلبستگی ا

 گیریبحث و نتیجه
های هویت   تر استا       نی سبکهدف اژوهش حاضر ا ش

واره  تود  های طرحو حوزه های دلبستگی، تمایز ارنگی خودسبک
هه در رالب چهار سؤال  ه انجا  رست د. در ااست   ته ستؤال اول     

-های دلبستگی، تمایزیارتگی ختود و حتوزه  مبنی  ر از   م سبک

-  نتی متی  یک سبک هوی  اطالعاتی را ا شه هدا وارهای طرح

هتای  ریتدگی و طترد،    هند؟ نت جه اژوهش نشان داد هته حتوزه  
ی خودگردانی و عملورد مختل سبک سبک دلبستگی ایمم، حوزه

هند. نتایج اژوهش حاضر  ا نتایج   نی میهوی  اطالعاتی را ا ش
، [44]، محترری و هموتاران   [43]اژوهش هترالمم و هموتاران   

، [46]،  دومتم و هموتاران   [45] رمم، ویمز، رودریگویز، زامتورا  
متم،  ، ا ت  [48]ها رال، مت و  ، آویال،[47]هوایپک و دین س م 
همستو   [19]، یان  و هموتاران  [49]  در -هرا لمم، سوتو، آدلر

تتوان چنت م گفت  هته     دس  آمده می در تب  م نت جه  ه اس .
ی  ریتدگی و طترد دارنتد     ا حوزههای مرتبط وارهاررادی هه طرح

 خشی  ا دیگران  رررار هننتد و  های و رضای توانند دلبستگینمی
-شان اویا و  اثبات نمیایم  اور هه روا طشان  ا ارراد مهم زندگی

ها سویاستفاده خواهند تریم ررص  از آن اشد و دیگران  ا هوچک
-ارترادی  تی   هرد، روا ط ه جانی مختل  ا دیگران دارند، ختود را 

ای هته در آن  دانند هه احتمتایً توستط اعضتای جامعته    ارزش می
هنند طرد خواهند شد و درنهای  خود را عضوی مف د زندگی می

-ی ناجور گتروه متی  و تأث رگذار  رای اجتماع ندانسته،  لوه وصله

ی خودگردانی و عملورد مختل اشاره  ه دانند. از سوی دیگر حوزه
جدا شتدن از ختانواده و عملوترد مستتقل دارد.     توانایی ررد  رای 
هایشان در ایم حوزه ررار دارد، از خودشتان و  وارهاررادی هه طرح

ها  رای تفو ک مح ط اطرارشان انتظاراتی دارند هه در توانایی آن
خود از سمبل والدیم و دست ا ی  ه عملورد مستقالنه مانع ایجتاد  

ائ نی  رخوردارنتد، احستا    نفس ات هند. ایم ارراد از اعتماد همی
شان های روزمرهتوانند مسئول  هنند  دون همک دیگران نمیمی

را  ه انجا  رسانند، وا ستگی شدید  ه خانواده دارند و معتقدند در 
دست ا ی  ه مورع   شوس  خواهند ختورد. در مقا تل ارتراد  تا     

های ناهمستاز همتتر   سبک دلبستگی ایمم در مواجهه  ا  ازخورد
هنند ارزشی و ... را تجر ه میهفایتی، شوس ،  یهای  یسا اح

چته از   نتا رآن  دهنتد. و وجود خود را مورد ارزیا ی مجدد ررار می
ی هتای دو حتوزه  وارههایی هه در  ند ربلی مرتبط  ا طترح ویژگی
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 و همکارانخانلی معصومه رحیم                                        ........... ی تحولهای اولیههای هویت و محیطسبک

  نتی  ی خودگردانی و عملورد را تل ات ش   ریدگی و طرد و حوزه
 ه هوی  اطالعتاتی را ندارنتد، زیترا     اس  ایم ارراد توان دست ا ی

های مختلتف و  ی دست ا ی  ه هوی  اطالعاتی  ررسی گزینهیزمه
هتا است ،   ها و انتخاب اهداف و اایبندی  ه آنحتی متضاد ارزش

هتا را  های حاصتل از ایتم شتک هتردن    یعنی نوجوان  اید تعارض
و  هتا،  التول فتی، ا هتا    ها، اضتطراب  پذیرد، توان تحمل استر 

تتر  از طترد شتدن از ستوی دیگتران نزدیتک را داشتته  اشتتد.        
نوجوانی هه سبک دلبستگی ایمم  رخوردار اس ، جستارت دارد،  

هفتایتی،  ارزشی، انتزوا،  تی   دون ار  از طرد شدن،  دررتاری،  ی
طور مستقالنه  ه هاوش مح ط ارداختته و  ته اایگتاه    شوس ،  ه

 حرانتی اعتمتاد دارنتد و    امم والدیم و حمای  دیگران در شرایط 
توانند چالش ایم مرحلته را  تا مورق ت  حتل هننتد. دروارتع       می

اردازنتد، سترانجا   ته    نوجوانانی هه  ه ررآیند تعمق و تأمتل متی  
یا ند و ویژگی هه از ایم گتذار  ته   هویتی اخته و مورق دس  می

ی درونتی محوتم و یوپارچته    صورت یک هستهاند،  هدس  آورده
 هند. ها ایجاد میآن هه احسا  همسانی در دهندشول می

هتای  در ااس   ه سؤال دو  مبنتی  تر اینوته از  ت م ستبک     
یک سبک واره هدا های طرحدلبستگی، تمایزیارتگی خود و حوزه

هند؟ نت جه اژوهش نشان داد هه   نی میهوی  هنجاری را ا ش
آم ختگی  ا دیگتران ستبک هویت      مندی وهای دیگرجه هحوز

هند. نتایج اژوهش حاضر همسو  ا نتایج   نی مینجاری را ا شه
، یانت  و  [50]و گتودرزی   زاده، شتهرآرای هتای محستم  اژوهش
اس . در تب  م نت جه  ه دس  آمده  اید گف  هته   [19]همواران

مندی را دارند تمرهتز  ی دیگرجه های حوزهوارهاررادی هه طرح
-گونههای دیگران دارند،  هو ااس  ارراطی  ر تمایالت، احساسات

هتا  شتود. ایتم هتنش   ای هه ن ازهای خود ررد نادیده گررتته متی  
و تداو  ارتباط  تا دیگتران    منظور دریار  عشق، تأی د، اذیرش ه

هتایی  هایی احتمایً در ختانواده سرمایه چن مگ رد، ایمصورت می
ز اند، شول گررته است . ا هه هودک را  دون ر د و شرط نپذیررته

شتدت  ته تأی تد و    سوی دیگر ارراد  ا آم ختگی  ای  ا دیگران  ته 
حمای  دیگران نزدیتک ن تاز دارنتد و ررتارهایشتان تحت  تتأث ر       

گ رد. درنت جه ارراد س ستم ه جانی و واهنش اطرار ان شول می
هایی  حران نوجتوانی را احتمتایً تجر ته نوترده و      ا چن م ویژگی

انتد. اهثتر ایتم ارتراد در      دا هترده نسب   ه اهداف خاصی تعهد ا
-آنویژه والدیم از ربل  رای هایی هه دیگران و  هچارچوب  رنامه

انتد. ایتم   هتایی را اذیررتته  انتد، اهتداف و ارزش  ها تتدارک دیتده  
ی ختود وا ستته   نااذیرند و  ه شدت  ته ختانواده  نوجوانان انعطاف

ه  تا  هستند و  ته علت  عتد  استتفاده از ختود ارزیتا ی ستنج د       
صورت خودهار و غ رعمدی  رخورد موضوعات مر وط  ه هوی   ه

هنند. از هم م رو ایم ارراد ن از  اییی نسب   ه ساختار دارنتد  می
ها را  ته  ها و  اورهای رردی آنو در  را ر اطالعاتی هه نظا  ارزش

ای هنند و  ته نظتر تتوان مقا لته    هشند،  سته عمل میچالش می
و  ترای   شتوند ع   داشته و دچار مشتول متی  همتری در ایم مور

 سالی آمادگی همتری دارند.های زندگی  زرگچالش
هتای  در ااس   ه سؤال سو  مبنتی  تر اینوته از  ت م ستبک     

یک سبک واره هدا های طرحدلبستگی، تمایزیارتگی خود و حوزه

هنتد؟ نت جته اتژوهش      نی متی هوی  سردرگم/ اجتنا ی را ا ش
و  های  ریدگی و طرد، سبک دلبستتگی ایمتم  هنشان داد هه حوز

هند.   نی میمورع   مم سبک هوی  سردرگم/ اجتنا ی را ا ش
هتای هترالمم و   نتایج اژوهش حاضتر همستو  تا نتتایج اتژوهش     

،  رمم، ویمز، رودریگویز، [44]، محرری و همواران [43]همواران 
، [47]، هوایپک و دین ست م  [46]، دومم و همواران [45]زامورا 
  تدر  -مم، هرا لمم، سوتو، آدلر، ا  [48]ها رال، مت و   آویال،

و گتودرزی   زاده، شتهرآرای ، محسم[19]، یان  و همواران [49]
، التچ اویوتو   [52]، نات و استوورون  [51]، اسوورن و ال  [50]
های مترتبط  وارهطور هه گفته شد ارراد  ا طرحاس .  همان [53]

هتای  دن ا را جای امنی  رای ارضای ن از ی  ریدگی و طرد ا حوزه
  نند، از همت م رو  و ثبات نمی محب ، امن  ، عشق، تعلق خاطر

اعتمادی و  دررتاری، عد  حمایت   هم شه تر  از رهاشدگی،  ی
هتا  و انزوای اجتماعی دارند. ایتم تتر    ارزشیعاطفی، نقص و  ی

مات  تاز  نوجوان را از مواجهه  ا مسائل رردی، تعارضتات و تصتم   
ها و ای جز رقدان جه  روشم در اذیرش ارزشدارد هه نت جهمی

ها و تالش  رای رس دن  ه آن  شود و اایبندی  ه ارزشاهداف می
شان هته  شدهمعنی ندارد. دروارع ایم ارراد  ه عل  تر  از ادراک

 اشتد،  ی تحول  ا والدینشان میهای اول هحاصل تعامل در مح ط
یا ی هاوش نورده یا ایم رو را  رای هوی های ا شگاه گزینهه چ

 هنند. هاه ادراک میهار را  س ار تهدیدهننده و توان
ی ارتباط منفی سبک دلبستگی ایمم  ا ستبک هویت    در اره

تتوان چنت م گفت  هته ارتراد  تا ستبک        سردرگم/ اجتنتا ی متی  
دلبستگی ایمم  رای اذیرش اطالعات جدید  ازترند و  ا ا هامتات،  

هنند و در جهت  یتادگ ری تجتارب جدیتد و در      هتر  رخورد می
-صورت ضرورت اذیرش تغ  ر در خود و دیگتران را تسته ل متی   

هنتد، در مقا تل ستبک دلبستتگی نتاایمم  اعتث محتدود شتتدن        
هتا و ن تز   ی  تا آن هتای شتناختی و ه جتانی و مواجهته    اتردازش 

 شوند.هایی میمحدودی  در توانایی خلق چن م روای 
ی ارتباط منفی مورع   مم  ا سبک هویت  ستردرگم/   ارهدر 

اجتنا ی ایم نوته را ل توجته است  هته ارتراد  تا ستطوح  تایی        
یعنی  ی ه جانی خانواده تمایز یارته هستند؛تمایزیارتگی از زم نه

ی ه جانی سَبک اس ، ارراد آزادی   شتری دارند زمانی هه زم نه
ص عمتل هترده و نته    شتان در مورع ت  مشتخ   تا مطا ق خواستته 

واسطه در  ند ااس  ه جانی  اشند و رادر  ه استتفاده از نظتا     ی
های گ ری در چگونگی هنش در مورع  شان  رای تصم معقالنی

هتایی   شتتر تتوان     نا رایم ررد  ا چن م ویژگتی  مختلف هستند؛
هاوش در مح ط و شناخ  خود دارد و هنگا  چتالش اولویت   تا    

قا ل ارراد  ا سطوح اتائ م تمایزیتارتگی در   حل مشول اس  در م
های ه جانی شده حدارل هوشتش را جهت  حتل    چن م مورع  

های   رونی  ر حتل  ها و اولوی هنند و احتمایً ا امدها میتعارض
 ها ارجح   دارد.تعارض

هتتای در ااستت   تته ستتؤال چهتتار  مبنتتی  تتر از  تت م ستتبک 
یک تعهتد  واره هدا حهای طردلبستگی، تمایزیارتگی خود و حوزه

هند؟ نت جه اژوهش نشان داد هه سبک   نی می ه هوی  را ا ش
  نتی  دلبستگی ایمم و مورع   مم سبک تعهد  ه هوی  را ا ش
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های هترالمم  هند. نتایج اژوهش حاضر همسو  ا نتایج اژوهشمی 
،  تترمم، ویمتتز،  [44]، محتترری و هموتتاران  [43]و هموتتاران 

، هوایپتتک و [46]، دومتتم و هموتتاران [45]رودریگتتویز، زامتتورا 
متم، هترا لمم،   ، ا  [48]ها رال، مت و  ، آویال،[47]دین س م 

زاده، ، محستتم[19]، یانتت  و هموتتاران [49]  تتدر -ستتوتو، آدلتتر
، نات و اسوورون [51]، اسوورن و ال  [50]و گودرزی  شهرآرای

است . در تب ت م    [54]، امانی و مجتذوب  [53]، الچ اویوو [52]
یارته اژوهش حاضر  اید  ر ایم نوته تأه تد داشت  هته ارتراد  تا      

 طوراحتمال   شتری  هسبک دلبستگی ایمم و تمایزیارتگی  ای  ه
و اهتداف   هاآگاهانه و تالش عمدی شروع  ه شناخ  خود، ارزش

شتدن  ته رتردی ثمتر خش     سوی تبتدیل اند و گامی مهم  ههرده
ار ن س  هه نسب   ه انتخا شتان  اند. درنت جه دور از انتظ رداشته

شان های هویتیاحسا  تعهد هرده و در جه  رس دن  ه انتخاب
 گا   ردارند.

هتای  تتریم چتالش  عنوان یوی از مهم نا رایم هسب هوی   ه
تواند ررد را  رای ورود  ه مراحتل  عتدی تحتول آمتاده     تحولی می

وان، ر نفتس، ستالم   . ارراد  ا هویت  مورتق از عتزت   [55]نماید 
-های حتل مستئله  آم ز  ا استر ، اضطراب، ش وهمقا له مورق  

و ...  متتتتدار، استتتتتقالل عتتتتاطفی، ختتتتودتنظ می انطبتتتتاری 
.  ا توجه  ه نتایج اتژوهش حاضتر   [56عنوان نمونه، ه] رخوردارند
-ای  ه مح ط ایس  توجه ویژهیا ی  ه هوی  مورق می رای دس 

ای ی اصلی، اول م عرصهدههای اول ه هودک داش . ازآنجاهه خانوا
هننتد،  نتا رایم ه ف ت     اس  هه اغلب هودهان آن را تجر ه متی 

روا ط اعضای خانواده و جو عاطفی حتاهم  تر م تزان مشتاره  و     
-ی زندگی تتأث ر متی  های مف د و خالرانهتالش هودهان در جنبه

گذارد و دیتدگاه ارتراد در متورد شترایط ارتراد ختارج از ختانواده        
ستتاین  تترای نوجوانتتان متتؤثر استت  و  تتر چگتتونگی  ازجملتته هم

های تحولی در مس ر زنتدگی و  هنارآمدن و سازگار شدن  ا چالش
 نا رایم اغلب اثترات روا تط ناستازگار     ها مؤثر اس ؛ا شگ ری آن

 شود.سالی هش ده میوالد و ررزند  ه دروان نوجوانی و  زرگ
د و ی محتدو تتوان  ته نمونته   های اتژوهش متی  از محدودی 

هه ایم  عنوان نمونه اشاره هردانتخاب تنها دانش آموزان اسران  ه
دهد. ا شتنهاد  مسئله اعتبار   رونی اژوهش را تح  تأث ر ررار می

ی دختتران ن تز اجترا گتردد.     حاضتر  تر جامعته    شود اژوهشمی
هتای آتتی متغ رهتایی    شود هه در اتژوهش همچن م ا شنهاد می

هتای هویت    در ارتباط  ا ستبک های ررزند اروری همچون سبک
 مورد  ررسی ررار گ رد.

 سپاسگزاری
آمتوزان  در اایان از تمامی مستئول م متدار ، معلمت م و دانتش    
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 منابع

1- Imtiaz s, Naqvi I (2012). Parental Attachment and 
Identity Styles among Adolescents: Moderating 
Role of Gender. Journal of Psychological 
Research, 27: 2, 241-264. 

2- Erikson E (1968). Identity: Youth and crisis. New 
York: Norton. 

3- Marcia J.E (1980). Identity in adolescence. In J. 
Adelson (Ed.), Handbook of adolescent 
psychology.New York: wiley. 159-187. 

4- Berzonsky M. D (1990). Self-construction over 
the life-span: A process perspective on identity 
formation. In G. J. Neimeyer & R. A. Neimeyer 
(Eds.), Advances in personal construct 
psychology (Vol. 1, pp. 155-186). Greenwich, 
CT. vol.1155-186. 

5- Berzonsky M. D (1988). Self-theorists, identity 
status, and social cognition. In D. K. Lapsley & 
F. C. Power (Eds.), Self, ego, and identity: 
Integrative approaches. New York: Springer-
Verlag. 243-262. 

6- Berzonsky MD (2004). Identity processing style, 
self-construction, and personal epistemic 
assumptions: a socialcognitive perspective. 
European Journal of Developmental Psychology. 

1, 303-315. 

7- Berzonsky MD, Cieciuch J, Duriez B, Soenens B 
(2011). The how and what of identity formation: 
Associations between identity styles and value 
orientations. Journal of Personality and 
Individual Differences. 50, 295–299. 

8- Berzonsky MD (1994).Self-identity: The 
relationship between process and content. Journal 
of Research in Personality. 28, 453–460. 

9- Berzonsky MD, Macek P, & Nurmi JE (2003). 
Interrelationships among identity process, 
content, and structure: A cross-cultural 
investigation. Journal of Adolescent Research.18, 
112–130. 

10- Lutwak N, Ferrari JR, & Cheek JM (1998). 
Shame, guilt, and identity in men and women: 
The role of identity orientation and processing 
style in moral affects. Personality and Individual 
Differences. 25, 1027–1036. 

11- Duriez B, & Soenens B (2006).Personality, 
identity styles, and authoritarianism. An 
integrative study among late adolescents. 
European Journal of Personality. 20, 397–417. 

12- Soenens B, Duriez B, & Goossens L (2005).  
Social–psychological profiles of identity styles: 
Attitudinal and social-cognitive correlates in late 
adolescence. Journal of Adolescence. 28, 107–



 

18 

 و همکارانخانلی معصومه رحیم                                        ........... ی تحولهای اولیههای هویت و محیطسبک

125. 

13- Berzonsky MD, & Ferrari JR (2009). A diffuse-
avoidant identity processing style: Strategic 
avoidance or self-confusion? Identity: An 
International Journal of Theory and Research. 9, 
145–158. 

14- . Berzonsky MD, Branje SJT, Meeus W (2007). 
Identity-processing style, psychosocial resources, 
and adolescents' perceptions of parentadolescent 
relations. The Journal of Early Adolescence, 
27(3): 3 24 -345. 

15- . Sigelman CK, Rider EA (2011). Life-span 
human development: Wadsworth Publishing 
Company. 

16- Bowlby J (1969). Attachment and Loss, 
Vol.1.Attachment.New York: Basic Books. 

17- Bowlby J (1980). Attachment and loss. Sadness 
and depression. New York: Basic Books. 

18- Bowlby J (1973). Attachment and Loss, 
Vol.2.Separation, anxiety and anger.New York: 
Basic Books. 

19- Young J, Klosko J, Weishaar M (2003). Schema 

therapy: A practitioner's guide New York: 
Guildford. 1-62. 

20- Bowen M (1978). Family therapy in clinical 
practice. New York: Jason Aaronson. 25-39. 

بیرامی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم؛ و امیری  -12
بینی رضایت زناشویی بر (. پیش2932پیچاکالیی، احمد )

یافتگی. مجله های تمایزهای دلبستگی و مؤلفهاساس سبک
 .77 - 41 صص(: 2) 21اصول بهداشت روانی، 

22- Vetere A, Myers LB (2002). Repressive Coping 
Style and Adult Romantic Attachment Style: is 
there a relationship? Personality and Individual 
Differences. 32 (5), 799-807. 

23- Schachner DA, Shaver PR, Mikulincer M 
(2003).Adult attachment theory, 
psychodynamics, and couple relationships: An 
overview. In: Johnson, S.M., Whiffen, V.E.(Eds), 
Attachment processes in couple and family 
therapy. New York: Guildford. 18-43. 

24- James IA, Southam L, Blackburn M 
(2004).Schemas revisited. Clinical Psychology 
and Psychotherapy. 11, 369–377.  

25- Scharf E (2003). Stability and change of 
Attachment representations from crald to grave. 
In: Johnson, S.M., Whiffen, V.E. (Eds), 
Attachment processes in couple and family 

therapy. New York: Guildford. 64-84. 

26- Young JE (1999).Cognitive therapy for 
personality disorders: A schema focused 
approach. Florida: Professional Resources Press. 

27- Platts H, Tyson M, & Mason O (2002).Adult 
attachment style and core beliefs: Are they 
linked?Clinical Psychology and Psychotherapy. 
9, 332-348. 

28- Mason O, Platts H, Tyson M (2005). Early 
maladaptive schema and adult attachment in a 
UK clinical population. Psychology and 
Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 
78,549-564. 

امانی احمد، کشاورز افشار حسین، اسفندیاری حجت،  -13
. تعیین رابطه بین (2931) بازوند فاطمه، عبدالهی نرمین

های هویت در دانش ناسازگار اولیه با سبک یاهوارهطرح
 11-12 صص (:2) 7مجله علوم رفتاری.  .آموزان

30- Goldenberg H.Goldenberg I (2003). Family 
therapy. 8th ed. 3- 464. 

31- Kerr ME, & Bowen M (1988). Family 
evaluation. New York: Norton. 

32- Tuason MT& Friedlander ML (2000). Do 
parents’ differentiation levels predict those of 
their adult children? And other test of Bowen 
theory in a Philippine sample. Journal of 
Counseling Psychology, 47: 27-35.  

33- Peleg O (2008).The relation between 
differentiation of self and marital satisfaction: 
What can be learned from married people over 
the course of life? The American Journal of 
Family Therapy, 36: 388-401.  

34- Nikbakht A, Ahmadi BM, Dashti-Nejad SB 
(2012). Comparison of self-differentiation 
amount between two groups of anxious and Non-
Anxious People in Bandar Abbas. Journal of Life 
Science and Biomedicine. 2; 142-146. 

35- Peleg, O. (2013). The relationship between 
stressful life events and family patterns. 
International Journal of Psychology, 17(4): 26-
37. 

36- Skowron EA (2004). Differentiation of self, 
personal ad- justment, problem solving, and 
ethnic group belonging among persons of color. 
Journal of Counseling and De- velopment, 82: 
447-456. 

37- Fotouhi S, hosseini M (2013). Studying the 
relationship between self-differentiation 
components and avoidance/ diffuse identity style 
and informational identity styles in adolescents. 



 

18 

 .58-18، صص.: 1314، پاییز و زمستان 28، پیاپی 2، شماره 13، دوره )دانشور رفتار( شناسی بالینی و شخصیتروانپژوهشی  –دوفصلنامه علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 13, No. 2, Serial 25, Autumn & Winter 2015-2016, pp.: 85-96. 

 International Journal of Advanced Studies in 
Humanities and Social Science, 1:789-796. 

38- Bayrami M (2011). Comparison of identity styles 
and types of identity in male and female. Journal 

of psychology. 5(20), 21-39. 

39- Bagher Sanaei Z, Alaghband S, Falahati Sh, 
Hooman A. (2009). Family and Marriage Scales. 
2ed. Tehran: Besat.19- 27.  

40- Najaflouy F (2007). The role of self-
differentiation in marital relations. Journal of new 
thoughts on education. 2(3-4), 27-37.  

41- Hamidpour H, Dolatshai B, Pour shahbaz A, 
Dadkhah A (2011). The efficacy of schema 
therapy in treating women's generalized anxiety 
disorder.Iranian journal of Psychiatry and 
Clinical Psychology. 16 (4(63)), 420-431.  

42- Besharat MA, Ghafouri B, Rostami R (2007).A 
comparative study of attachment styles in persons 
with or without substance use disorders. Journal 
of the faculty of medicine. 31(3), 265-71.  

43- Kerpelman JL, Pittman JF, Cadely SE, Tuggle 
FJ, Harrell-Levy MK, Adler-Baeder FM 
(2012).Identity and intimacy during adolescence: 
Connections among identity styles, romantic 
attachment and identity commitment. Journal of 
Adolescence, In Press, Corrected Proof, 
Available online. 

44- Moharreri F, Soltanifar A, Ardani AR, Modarres 
GM, Soltanifar A (2011).On the relationship 
between perceived childhood/adolescent 
attachments and identity status in 15-17 years 
adolescents, Journal of Fundamentals of Mental 
Health. 12, (4(48)), 698-701. 

45- Berman SL, Weems CF, Rodriguez ET, Zamora 
IJ (2006). The relation between identity status 
and romantic attachment style in middle and late 
adolescence. Journal of Adolescence, 29 (5), 737-
748. 

46- Doumen S, Smits I, Luyckx K, Duriez B, 
Vanhalst J, Verschueren K, Goossens L 
(2012).Identity and perceived peer relationship 
quality in emerging adulthood: The mediating 
role of attachment-related emotions. Journal of 
Adolescence, In Press, Corrected Proof, 
Available online. 

47- Koepke S, Denissen JJA (2012).Dynamics of 

identity development and separation–individuation in 
parent–child relationships during adolescence and 
emerging adulthood – A conceptual integration. 
Developmental Review, 32 (1), 67-88. 

48- Avila M, Cabral J, Matos PM (2012). Identity in 
university students: The role of parental and 
romantic attachment. Journal of Adolescence, 35 
(1), 133-142. 

49- Pittman JF, Kerpelman JL, Soto JB, Adler-
Baeder FM (2012). Identity exploration in the 
dating domain: The role of attachment 
dimensions and parenting practices, Journal of 
Adolescence, , In Press, Corrected Proof, 
Available online. 

50- Mohsenzadeh F, Sahraray M, Goudarzi M 
(2010). The relationship between differentiation 
of self and identity processig styles. Counseling 
research and development, 8(32), 73-89. 

51- Skowron EA, Platt LF (2005). Differentiation of 
self and Child Abuse Potential in Young 
Adulthood. The Family Journal. 13(3), 281-290. 

52- Knauth DG, & Skowron EA (2004). 
Psychometric evaluation of the Differentiation of 
Self Inventory (DSI) for adolescents. Nursing 

Research. 53(3)،163-71. 

53- Peleg-Popko O (2004). Differentiation and test 
anxiety in adolescents. Journal of Adolescence, 
(27) 645-662. 

 بینییش. پ(2931) محمدرضا امانی رزیتا، مجذوبی -41
روانشناسی . های دلبستگیهویت بر اساس سبک یهاسبک

- 29 : صص(4) 1. (دانشور رفتار سابق) بالینی و شخصیت
11. 

 لو محسن، میرزمانی سیدمحمودبشارت محمدعلی، جوشن -44
روانشناسی . گراییو کمالدلبستگی  های. رابطه سبک(2934)

 .23-22(:14) 2 (،رفتار سابقدانشور ) بالینی و شخصیت

 روحانی سعیدآقامحمدیان شعرباف حمیدرضا، شیخ -44
. های هویت. مقایسه میزان اضطراب در پایگاه(2933)

 (:97) 2. (دانشور رفتار سابق) روانشناسی بالینی و شخصیت
 .11-3صص 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229712000020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229712000020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229712000020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229712000020

