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Introduction: Considering the role of early experiences of individuals with parents in the
formation of identity in adulthood, the aim of this study was to investigate the role of object
relations in the formation of identity states and also to determine the mediating and
moderating role of ego strength in this regard.
Method: Based on a correlation plan, 200 students in the Faculty of Psychology and
Educational Sciences of Islamic Azad University, South Tehran Branch in the academic
year of 1997-98 were selected by accessible sampling method. They responded to the Bell
Object Relation Inventory, the Revised Extended Objective Measure of Ego Identity Status
and the Psychosocial Inventory of Ego Strength.
Results: Data analyses using regression method showed that object relations and ego
strength can significantly predict identity status. Furthermore, results of hierarchical
regression analyses supported the mediating role of ego strength in the relationship between
object relations and advanced identity. In addition, the moderating role of ego strength in
the relationship between ego centricity of object relations and postponed identity was
confirmed.
Discussion and conclusion: These findings indicate the importance of paying attention to
the structure of the ego in examining identity challenges. They can also be used for
enrichment of mediating models and better understanding of the role of childhood
relationships in development of identity in adulthood.
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مقدمه :با توجه به نقش تجارب اوليه افراد با والدين در شکلگيري هويت در بزرگسالي ،هدف اين پژوهش بررسي نقش روابط
موضوعي در شکلگيري حاالت هويت و همچنين تعيين نقش واسطهاي و تعديلكننده توانمندي ايگو در اين رابطه بود.
روش :بر مبناي يک طرح همبستگي  200دانشجو در دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب
در سال تحصيلي  98 - 97با روش نمونهبرداري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه روابط موضوعي و واقعيتآزمايي بل ،مقياس
تجديد نظر شده اندازه عيني بسط يافته پايگاههاي هويت من وپرسشنامه رواني  -اجتماعي توانمندي ايگو پاسخ دادند.
نتایج :تحليل دادهها به روش رگرسيون ساده نشان داد كه روابط موضوعي و توانمندي ايگو ميتوانند حاالت هويت را
به صورت معنادار پيشبيني كنند .همچنين ،نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد كه توانمندي ايگو ميتواند واسطه
رابطه بين روابط موضوعي و هويت پيشرفته باشد .عالوه بر اين ،توانمندي ايگو ميتواند ارتباط بين رابطه موضوعي
خودميانبيني و هويت به تعويق افتاده را تعديل كند.
بحث و نتيجهگيری :اين يافتهها بيانگر اهميت توجه به ساختار ايگو در بررسي چالشهاي مربوط به هويت ميباشد .ميتوان از
يافتههاي اين پژوهش در غنيسازي مدلهاي واسطهاي و شناخت نقش روابط فرد در كودكي در شکلگيري هويت در بزرگسالي
استفاده كرد.

کليدواژهها
روابط موضوعي ،حاالت هويت ،توانمندي ايگو

نشانی پست
الکترونيکی
نویسنده مسئول
fagh_1977@yahoo.com
اين مقاله برگرفته از پاياننامه كارشناسي ارشد نويسنده اول است.
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(پراكنده) به منزله عدم توفيق در انتقال از نوجواني به
بزرگسالي از كمترين ارزش روانشناختي برخوردار است
[.]10
هويت از دو منبع سرچشمه ميگيرد -1 :تاييد يا تكذيب
همانندسازيهاي كودكي توسط فرد؛ -2موقعيت هاي
تاريخي -اجتماعي كه پيروي از معيارهاي خاصي را ترغيب
ميكنند [ .]11ابعاد متفاوتي همچون خود تنظيمي ،رابطه
اوليه كودك با منبع دلبستگي ،عوامل زيست-عصبي ،نوع
رابطه كودك با مراقبت كنندههاي اوليه و تجربيات رواني –
اجتماعي در محيط زندگي بر شكلگيري هويت اثر گذارند
[ .]12بيشترين رفتارهاي عاطفي كه رشد هويت را تسهيل
ميكنند شامل گرمي و محبت والدين و رفتارهايي كه مانع
رشد هويت ميشوند شامل پرخاشگري ،سردي و فاصله
عاطفي والدين از فرزندان هستند .از جمله متغيرهايي كه در
رابطه با والدين در كودكي شكل ميگيرند روابط موضوعي8
هستند .هسته نظريه روابط موضوعي ،هم روابط دروني شده
فرد است كه روان او را ميسازند و هم روابط بيروني فرد كه
شامل جهان بيرون است [ .]13روابط موضوعي مطالعه روابط
بين شخصي و بررسي چگونگي رشد ساختارها و مبناي روابط
دروني شده فرد با ديگران است و موضوع ،به هر آن چيزي
اشاره دارد كه نيازي را برآورده ميسازد [ .]14نظريه پردازان
روابط موضوعي تصور ميكنند كه ذهن كودك به واسطه
تجارب اوليه با مراقبان شكل ميگيرد و با رشد و تحول
پيچيدهتر ميشود و اين الگوها در سراسر زندگي نسبتا ثابت
باقي ميمانند [ .]15نظريهپردازان روابط موضوعي بيش از
نظريهپردازان ديگر شخصيت ،درباره اينكه چگونه انسانها به
تدريج احساس هويت را كسب ميكنند ،گمانه زني كردهاند
[.]16
رشد هويت در سايه دلبستگي و روابط اوليه با والدين رخ
ميدهد .اين فرآيند پيش رونده شامل يكپارچه سازي آگاهانه
اعتقادات فرد درباره خود ،ديگران و تعهد نسبت به ارزشهاي
مشخص و هدفهاي زندگي است [ .]12نظريه پردازان روابط
موضوعي توجه خود را به روابط بين فردي به ويژه روابط
مختل اوايل كودكي با والدين كه به شكلگيري ساختارهاي
درون رواني معيوب از خود و ديگران و استعداد ابتال به بيماري
هاي رواني منجر مي شوند معطوف ميكنند.

مقدمه
يا توانايي در
يكي از نيازهاي اساسي انسان درك
آگاه بودن از خود به عنوان موجودي مجزا و متفاوت [ ]1و
مهمترين عامل تاثيرگذار بر شكلگيري هويت ،خانواده و
ساختار دروني آن است [ .]2هويت عبارت است از مشخص
كردن اين كه چه كسي هستيد ،براي چه چيزي ارزش قائليد
و چه چيزي را دنبال خواهيد كرد [ .]3در مطالعه شخصيت
انسان ،هويت جنبه اساسي و دروني است كه با كمك آن فرد
با گذشته خود ارتباط يافته و در زندگي احساس تداوم و
يكپارچگي ميكند .شكلگيري هويت تركيبي از مهارتها،
جهانبيني و همانندسازيهاي دوران كودكي است كه به
صورت يك كل كم و بيش منسجم ،پيوسته و منحصر به فرد
در ميآيد كه براي فرد ،حس تداوم گذشته و جهتگيري به
سوي آينده را فراهم ميسازد .شخصيت و الگوهاي رفتاري
افراد و به دنبال آن شكلگيري هويت ،وابسته به ارتباطات
دوران كودكي و چگونگي برخورد والدين است [ .]4به اعتقاد
مارسيا 2هويت ،سازماني دروني ،خود جوش و پويا است كه از
سايقها ،تواناييها ،باورها و تجارب گذشته فرد نشات مي-
گيرد .مدل حاالت هويت مارسيا يك مدل غالب در مطالعه
هويت بوده است كه بيشتر بر پايه نظريه اريكسون 3در رابطه
با تحول هويت در نوجوانان شكل گرفته است [ .]5مارسيا
چهار نوع هويت كسب شده ،4پيش رس ،5معوق 6و
سردرگم7را مطرح كرده است .در هويت كسب شده ،افراد
بحران هويت را با موفقيت پشت سر گذاشته و نسبت به
اهداف معيني تعهدات الزم را پيدا كردهاند [ .]6در هويت
پيشرس ،افراد بدون كاوش كردن گزينهها خود را به ارزشها
و اهداف مراجع قدرت متعهد ساخته و هويت خود را از آنان
كسب كردهاند [ .]7در هويت معوق ،افراد احساس تعهد
قطعي ندارند و در جريان كاوش كردن هستند .آنها اطالعاتي
را گرد آوري و فعاليتهايي را امتحان ميكنند ،به اميد آن
كه ارزشها و اهدافي را براي هدايت كردن زندگي خود بيابند
[ .]8در هويت سردرگم ،افراد بحران هويت را تجربه نكردهاند
و تعهد به يك شغل و يا مجموعهاي از عقايد در آنان ايجاد
نشده است ،تعهد به يك نظام ارزشي در آنها ديده نميشود
و به شدت تاثير پذيرند [ .]9هويت كسب شده (موفق) به
عنوان شاخص برخورداري از شخصيت شكوفا و تحول يافته
داراي باالترين ارزش روانشناختي و هويت سردرگم
هويت1

1

Identity
Marcia
3 Erikson
4 Achievement
5 Foreclosure
6 Moratorium
7 Diffusion
8 Object Relations
2
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عالوه بر اين ،ايگو 1نقش مهمي را در عملكرد روان-
شناختي ذهن بر عهده دارد .ايگو به دومين ساختار شخصيت
در نظريه فرويد اطالق مي شود كه در اثر نيروهاي موجود در
ايد 2و در اثر برخورد با واقعيت به وجود مي آيد .توانمندي
ايگو 3به ظرفيت من براي اداره تقاضاهاي متعارض ايد،
سوپرايگو 4و مقتضيات واقعيت بيروني اشاره دارد [ .]17قدرت
ايگو متغير مهمي در عملكرد انسان به حساب ميآيد و يك
ايگوي قدرتمند باعث ميشود كه نشانههاي آسيب رواني
كمتر مشاهده شود و فرد در برابر تنش ناشي از شرايط
فشارزاي زندگي تحمل و ظرفيت كافي داشته باشد .از طرف
ديگر ،ضعف ايگو موجب ميشود كه ارگانيسم از دنياي بيروني
به دنياي دروني برگردد و به خودش عقب نشيني كند [.]15
از ديد وينيكات 5اگر مادر نتواند خود را با نيازهاي كودك
هماهنگ سازد و محيط ناكام كننده يا ارضاي افراطي را فراهم
سازد ،كودك قادر نخواهد بود تا رابطه بين خود و مادر خوب
را دروني كند و به استقالل برسد .اين كودكان در بزرگسالي
به طور مداوم به دنبال موضوع ها (ابژههايي) هستند كه
بتوانند از طريق آنها دلبستگي را كه از آن محروم شده اند
دوباره به دست آورند .در واقع ،ديگران براي اين افراد نقش
موضوعهاي گذاري را دارند كه اضطراب فقدان را در آنها
تسكين [.]18
تحقيقات از نقش روابط اوليه كودكي در شكلگيري
هويت در بزرگسالي حمايت كردهاند .براي مثال ،پژوهش
رحمان و بات نشان داد كه دلبستگي به والدين با رشد هويت
در نوجواني رابطه دارد [ .]19همچنين پژوهش هاي انجام
شدهنيز رابطه بين دلبستگي و هويت را تاييد كردند [.]20
همچنين مشخص شده كه جنسيت داراي نقش تعديل كننده
در رابطه بين دلبستگي و سبكهاي هويت نوجوانان مي باشد
[.]21
برخي مطالعات نيز نقش توانمندي ايگو را در سالمت
روان و تنيدگي روانشناختي نوجوانان تاييد كرده اند [ ]22و
پژوهش هاي ديگر نشان دادند كه افراد پرخاشگر در مقايسه
با ديگران توانمندي ايگوي كمتري دارند [ ]23و رابطه
توانمندي ايگو و مفهوم خود بين زنان و مردان تفاوتي ندارد
[.]24

زهرا نيکو صنف و فاطمه قره باغي

با توجه به نقش روابط دوران كودكي در شكل گيري
هويت در بزرگسالي بر اساس نظريه روابط موضوعي ،هدف
پژوهش حاضر بررسي نقش روابط موضوعي در شكل گيري
حاالت هويت است .همچنين ،با توجه به آنكه مطالعات كمي
به بررسي سازوكارهاي واسطهاي و تعديل كننده در اين رابطه
پرداختهاند ،هدف اين پژوهش بررسي نقش واسطهاي و
تعديل كننده توانمندي ايگو در رابطه بين روابط موضوعي با
حاالت هويت است.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر توصيفي – همبستگي است.

آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه اين پژوهش را كليه
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب در سال
تحصيلي  1397-98تشكيل دادند.
ب) نمونه پژوهش 250 :نفر با روش نمونه گيري در
دسترس انتخاب شدند كه پس از حذف پرسشنامه هاي
ناقص 200 ،نفر مورد تحليل آماري قرار گرفتند .ميانگين سن
شركت كنندگان در اين تحقيق  22/52با انحراف معيار 4/34
بود 76 .درصد از شركت كنندگان مجرد و  24درصد از آنها
متاهل بودند 78 .درصد نمونه را زنان و  22درصد را مردان
تشكيل ميدادند.
ابزارهای پژوهش
براي جمع آوري دادهها از ابزارهاي زير استفاده شد:
6
 )1پرسشنامه روابط موضوعي و واقعيت آزمايي بل :
پرسشنامه روابط موضوعي بل بخشي از پرسشنامه  90گزينه
اي روابط موضوعي و واقعيت سنجي بل است كه نوعي ابزار
خود گزارشدهي براي ارزيابي ابعاد روابط موضوعي به شمار
ميرود .اين پرسشنامه داراي  45ماده است كه به صورت
صحيح و غلط به آن پاسخ داده ميشود و از طريق  4خرده
مقياس ارزيابي دقيق و معتبري از روابط موضوعي ارائه مي-
دهد .اين خرده مقياس ها عبارتند از :بيگانگي ،7دلبستگي
ناايمن ،8خود ميان بيني 9و بي كفايتي اجتماعي .10كساني
1

Ego
Id
3 Ego Strength
4 Super Ego
5 Winnicott
6 Bell Object Relations and Reality Testing Inventory
15 Alienation
16 Insecure Attachment
17 Ego Centricity
18 Social Incompetence
2
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ديگر گزارش شده اند [ .]27رحيمي نژاد و منصور اعتبار اين
پرسشنامه را برحسب ضريب آلفاي كرونباخ از  0/59تا 0/81
گزارش كردهاند [ .]10در تحقيق حاضر همساني دروني
مقياس با استفاده از آلفاي كرونباخ  0/86به دست آمد.
 )3پرسشنامه رواني–اجتماعي توانمندي ايگو :2اين
پرسشنامه بر اساس تحليل دقيق نوشتههاي اريكسون توسط
ماركستروم و مارشال ساخته شد .پاسخدهي به آن بر اساس
مقياس ليكرت از ( 5كامال موافقم) تا (1كامال مخالفم) نمره
گذاري شده است و شامل  32سوال و  8خرده مقياس به نام
هاي اميد ،خواسته ،هدفمندي ،رقابت ،وفاداري ،عشق،
مراقبت و خرد است [.]28
ماركستروم و مارشال اعتبار و روايي اين پرسشنامه را
مورد بررسي قرار دادند و روايي صوري ،محتوا و سازه اين
پرسشنامه را تاييد و همچنين ضريب آلفاي كرونباخ آن را
 0/68گزارش كردهاند .الطافي آن را به فارسي ترجمه كرده و
در ايران هنجاريابي كرده است .اعتبار آن را از طريق آلفاي
كرونباخ در نمونه ايراني  0/91و پايايي آن را با روش دو نيمه-
سازي  0/7گزارش كرده است [.]29در پژوهش حاضر،
همساني دروني مقياس با استفاده از آلفاي كرونباخ  0/80به
دست آمد.

كه در بيگانگي نمره باال كسب ميكنند ،غالبا از فقدان اساسي
نوعي احساس اعتماد در روابط خود رنج ميبرند .نمره باال در
دلبستگي ناايمن حساسيت فرد به طرد و آسيب ديدن توسط
ديگران را منعكس ميكند .نمره باال در خود ميانبيني سه
نگرش نسبت به روابط را مشخص مي سازد كه عبارتند از
بدگماني و بي اعتمادي نسبت به انگيزه هاي ديگران ،بهره
جويي فردي از روابط و دستكاري و سوء استفاده از ديگران
براي دست يابي به خواستههاي شخصي خود .نمره باال در
بيكفايتي اجتماعي نشان دهنده خجالتي بودن ،عصبي بودن
و ترديد نسبت به اطرافيان مخصوصا جنس مخالف است
[.]25
اين ابزار از اين جهت كه قادر به تفكيك جمعيت باليني
است از درجه اعتبار تفكيكي برخوردار است .همساني دروني
گزارش شده از طريق ضريب آلفا و ضريب دو نيمه سازي
اسپيرمن -براون براي چهار خرده مقياس روابط موضوعي در
دامنه ميان 0/78تا 0/90گزارش شده است .روايي آزمون نيز
به وسيله همبستگي باالي اين مقياس با پرسشنامه چند
محوري مينه سوتا و پرسشنامه چند محوري ميلون تاييد شده
است ،ضمن اينكه نسخه فارسي پرسشنامه روابط موضوعي
بل نيز از روايي و پايايي مطلوبي برخوردار است [ .]26نمره
باال در هريك از خرده مقياسها نشان ميدهد كه فرد در آن
خرده مقياس دچار نقصانهايي است .همساني دروني اين
مقياس در تحقيق حاضر از طريق آلفاي كرونباخ  0/80به
دست آمد.
 )2مقياس تجديد نظر شده اندازه عيني بسط يافته
پايگاههاي هويت من :1اين پرسشنامه توسط بنيون و آدامز بر
اساس نظريه اريكسون و مارسيا در مورد هويت تدوين شده
است كه  64گويه دارد و شامل چهار زير مقياس هويت
پراكنده ،هويت معوق ،هويت پيش رس و هويت موفق يا
پيشرفته است .هر زير مقياس  16گويه دارد كه در دو حيطه
كلي مسائل جهان بيني و بين فردي قرار دارند .اين پرسشنامه
بر اساس طيف ليكرت از كامال موافق تا كامال مخالف ( 6تا
 )1نمرهگذاري مي شود .نمرههاي باالتر در يك پايگاه نشان
دهنده پايگاه هويتي غالب هستند .يافتههاي شكر كن،
نجاريان و حقيقي حاكي از روايي قابل قبول اين آزمون است
[ .]9ضرايب اعتبار به روش دونيمه كردن بين 0/65تا
0/76براي مقياسهاي مربوط به پايگاههاي مختلف هويت و
نيز ضرايب آلفاي كرونباخ بين  0/67تا  0/86توسط محققان

شيوه انجام پژوهش
پس از اخذ مجوزهاي الزم و تعيين حجم نمونه ،براي
اجراي اين پژوهش تعداد  250پرسشنامه تهيه و بعد از بيان
پژوهشگر مبني بر اينكه تحقيق صرفاً يك پژوهش براي پايان
نامه است و اطالعات آنها محرمانه ميماند ،بعد از اعالم
رضايت و آمادگي آنها در اختيارشان قرار داده شد.در نهايت
هم  50عدد از پرسشنامهها به علت مخدوش و ناقص بودن
حذف شدند.
شيوه تحليل داده ها
از آنجا كه در پژوهش حاضر ،روابط موضوعي به عنوان
متغير پيش بين ،توانمندي ايگو به عنوان متغير واسطه و
تعديل كننده و حاالت هويت به عنوان متغير مالك در نظر
گرفته شده و روابط آنها با استفاده از رگرسيون ساده و
سلسله مراتبي به روش بارون 3و كني ]30[4مورد بررسي قرار
گرفت .نتايج آن توسط ويرايش  20نرم افزار اسپياساس5
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .متغيرهاي واسطهاي 6بين
1

Revised Extended Objective Measure of Ego Identity Status
Psychosocial Inventory of Ego Strength
3 Baron
4 Kenny
)5Statistical Package for Social Science (SPSS
6 Mediator Variables
2
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متغير پيش بين و مالك واسطه مي شوند و سازوكار
تاثيرگذاري را تبيين ميكنند .براي آزمودن اثر متغير واسطه
اي ،مجموعه اي از مدلهاي رگرسيون بايد برآورد شوند:
 )1در معادله اول متغير پيش بين بايد پيش بيني كننده
متغير ميانجي مفروض باشد (مسير الف)،
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 )2در معادله دوم متغير پيش بين بايد پيش بيني كننده
متغير مالك باشد (مسير ب)،
 )3در معادله سوم متغير ميانجي مفروض بايد پيش بيني
كننده متغير مالك باشد (مسير ج)( .شكل)1

الف) متغير واسطه اي
ب) متغير مالك

ج) متغير پيش بين

شکل .1دیاگرام مسیر یک مدل واسطه ای سه متغیری ( اقتباس از بارون و کنی)1986 ،

تاثير قرار ميدهند .براي تعيين نقش تعديل كنندگي يك
متغير ،ابتدا متغير پيش بين و تعديل كننده و در مرحله بعد
تعامل يا حاصلضرب اين دو وارد تحليل ميشوند .اگر
حاصلضرب دو متغير پيش بين و تعديل كننده معنادار باشد،
نقش تعديل كنندگي معنادار خواهد بود [( .]30شكل )2

اگر اين سه شرط در جهت پيش بيني شده تاييد شوند،
سپس تاثير متغير پيش بين بر مالك بايد در معادله چهارم
يا آزمون ميانجي در مقايسه با معادله دوم صفر شود .متغير-
هاي تعديل كننده 1جهت يا شدت رابطه دو متغير را تحت
متغير پيش بين

متغير مالك

متغير تعديل كننده
متغير پيش بين ×متغير تعديل كننده

شکل  .2دیاگرام مسیر برای مدل متغیر تعدیل کننده (اقتباس از بارون و کنی )1986 ،

نتایج
جدول  1شاخصهاي توصيفي و جدول  2ماتريس

همبستگي كل متغيرهاي پژوهش را نشان مي دهند:

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص

متغير
روابط موضوعي
توانمندي ايگو
هويت پيشرفته
هويت به تعويق افتاده
هويت آشفته
هويت زود شكل گرفته

انحراف استاندارد
8/89
13/57
8/65
8/01
13/52
10/12

ميانگين
20/28
111/19
63/38
56/41
49/19
52/10

مقدار بيشينه
45/00
144/00
91/00
80/00
88/00
84/00

مقدار كمينه
4/00
60/00
36/00
19/00
16/00
27/00

جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغير
 .1روابط موضوعي
 .2توانمندي ايگو
 .3هويت پيشرفته
 .4هويت به تعويق افتاده
 .5هويت آشفته
 .6هويت زود شكل گرفته

1
1
**-0/61
**-0/24
**0/33
0/07
**0/34

2
1
**0/39
-0/22
0/04
-0/30

3
1
0/09
0/12
-0/10

4
1
**0/28
**0/54

5
1
**0/42

6
1

**p<0/01

Moderator Variables
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مراتبي استفاده شد كه نتايج آن در جداول  3تا  7ارائه شده-
اند .همچنين ،پيش از اجراي آزمون رگرسيون ،مفروضههاي
آن يعني نرمال بودن توزيع دادهها براساس آزمون
كالموگروف -اسميرونوف بررسي و تاييد شد .از آنجاييكه
سطح معناداري به دست آمده در آزمون  K-Sدر متغيرهاي
پژوهش بيش از مقدار مالك است (روابط موضوعي 0/90با
معناداري 0/39؛ توانمندي ايگو  0/97با معناداري 0/29؛
هويت پيشرفته 1/42با معناداري 0/34؛ هويت به تعويق
افتاده  0/99با معناداري 0/27؛ هويت زود شكل گرفته 0/68
با معناداري  )0/74ميتوان گفت كه توزيع متغيرهاي مورد
بررسي در نمونه آماري نرمال است.
جدول  3خالصه شاخص هاي آماري مربوط به تحليل-
هاي رگرسيون روابط موضوعي را در پيش بيني حاالت هويت
نشان مي دهد (تحليلهاي رگرسيون در يك جدول خالصه
شده اند):

با مشاهده جدول  ،2مشخص شد كه ضريب همبستگي
روابط موضوعي با توانمندي ايگو در جهت منفي (،P>0/001
 )r= -0/610و حاالت هويت پيشرفته در جهت منفي
( ،)r=0/240 ،P>0/001هويت به تعويق افتاده در جهت
مثبت ( )r=0/330 ،P>0/001و هويت زود شكل گرفته نيز
در جهت مثبت ( )r=0/340 ،P>0/001در سطح 0/001
معنادار شده است و تنها براي هويت آشفته ،اين رابطه از
لحاظ آماري معنادار نشده است (.)r=0/07 ،P<0/05
همچنين مشخص شد كه ضريب همبستگي بين توانمندي
ايگو با حاالت هويت ،تنها براي هويت پيشرفته در جهت
مثبت معنادار شده است (.)r=0/390 ،P>0/001
از آنجا كه در پژوهش حاضر ،هدف اصلي تبيين واريانس
متغير مالك (حاالت هويت) و بررسي مدل واسطهاي و تعديل
كننده بود ،براي اين منظور از روش رگرسيون ساده و سلسله

جدول  .3شاخصهای آماری و ضرایب متغیر پیش بین روابط موضوعی در رگرسیون مربوط به حاالت هویت
متغير مالك

ضريب تبيين
R2

F

درجه آزادي

سطح معناداري

B

t

انحراف استاندارد

ضريب بتا

هويت پيشرفته

0/05

11/90

1

0/001

-0/23

-3/45

-0/06

-0/24

هويت به تعويق افتاده

0/11

24/32

1

0/001

0/29

4/93

0/06

0/33

هويت زود شكل گرفته

0/11

25/68

1

0/001

0/38

5/06

0/07

0/33

توسط روابط موضوعي پيش بيني ميشود .جدول  4نتايج
تحليلهاي رگرسيون مربوط به نقش پيشبيني كننده
توانمندي ايگو در حاالت هويت را نشان ميدهد (نتايج در
يك جدول خالصه شده اند):

نتايج در جدول  3نشان ميدهند كه بين روابط موضوعي
با هويت به تعويق افتاده و زود شكل گرفته رابطه معنادار
مستقيم و با هويت پيشرفته رابطه معنادار معكوس وجود
دارد ،به طوريكه  11درصد از واريانس هويت زود شكل
گرفته و به تعويق افتاده و  5درصد از واريانس هويت پيشرفته

جدول  .4شاخص های آماری و ضرایب متغیر پیش بین توانمندی ایگو در رگرسیون مربوط به حاالت هویت
متغير مالك

ضريب تبيين
R2

F

درجه آزادي

سطح معناداري

B

t

انحراف استاندارد

ضريب بتا

هويت پيشرفته

0/15

36/94

1

0/001

0/25

6/07

0/04

0/39

هويت به تعويق افتاده

0/05

10/42

1

0/001

-0/13

-3/22

0/04

-0/22

هويت زود شكل گرفته

0/09

20/03

1

0/001

-0/22

-4/47

0/05

-0/30

همانطور كه نتايج در جدول  5نشان مي دهند ،روابط
موضوعي مي توانند  38درصد از واريانس توانمندي ايگو را به
صورت معنادار و معكوس پيش بيني كنند .پس از تاييد پيش
فرضهاي مربوط به نقش واسطهاي و تعديل كننده توانمندي
ايگو ،رگرسيون سلسله مراتبي براي بررسي نقش تعديل
كننده توانمندي ايگو انجام شد كه نتايج آن در جدول  6ارائه
شده اند.

همانطور كه نتايج در جدول  4نشان مي دهند ،توانمندي
ايگو مي تواند  15درصد از واريانس هويت پيشرفته را به
صورت مستقيم 5 ،درصد از واريانس هويت به تعويق افتاده و
 9درصد از واريانس هويت زود شكل گرفته را به صورت
معكوس و معنادار پيش بيني كند .جدول  5نتايج تحليل
رگرسيون مربوط به نقش روابط موضوعي در پيش بيني
توانمندي ايگو را نشان ميدهد:
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جدول  .5شاخصهای آماری و ضرایب متغیر پیش بین روابط موضوعی در رگرسیون مربوط به توانمندی ایگو
t
B
F
انحراف استاندارد ضريب بتا
درجه آزادي سطح معناداري
ضريب تبيين
متغير مالك
R2
-0/61
0/08 -11/03 -0/94
0/001
1 121/84
توانمندي ايگو 0/38
جدول .6شاخص های آماری و ضرایب متغیر روابط موضوعی در رگرسیون مربوط به هویت پیشرفته به واسطه توانمندی ایگو
شاخص

R2

F

df

ضريب B

ضريب بتا

t

سطح معناداري

خطاي معيار

1روابط موضوعي

0/05

11/99

1

-0/23

-0/24

-3/46

0/001

0/06

2روابط موضوعي
توانمندي ايگو

0/01

0/01

0/11

0/90

0/08

0/15

18/39

2

0/25

0/40

4/84

0/001

0/05

مادر است .در صورت بيتوجهي به نيازهاي اساسي كودك،
تجربيات منفي در ساختار رواني وي دروني سازي ميشوند و
در بزرگسالي در نحوه پاسخدهي در روابط بين فردي با
ديگران انعكاس مييابند [ .]31كودكي كه صميميت را در
رابطه با مادر كه موضوع اصلي براي وي محسوب ميشود
تجربه نكرده باشد ،دچار دلبستگي ناايمن ميگردد و ماحصل
آن در روابط بين فردي بزرگسالي نمود مييابد [ .]32از نظر
كالين ،شخصيت فرد در روابط شكل ميگيرد و رشد مييابد.
در واقع ،ايگوي فرد از همان اوايل زندگي در جستجوي ابژه
يا موضوع است؛ در جستجوي كسي يا چيزي كه خود را به
آن پيوند دهد .اولين متن اين پيوند را ،رابطه كودك با مادرش
ميسازد .مادر اولين موضوع يا ابژه اي است كه كودك پناه را
در او ميجويد و تنها در همزيستي با مادر است كه ايگوي او
رشد ميكند (شولتز) .اين رابطه ،نخست با مادر و سپس با
پدر و بعد خانواده و تمام ساختار اجتماعي برقرار ميشود و
در اين گذار است كه شخصيت كودك شكل ميگيرد و
ظرفيت آن را مييابد تا خود را از موضوع خود جدا سازد .اين
جدايي او را به سوي فرديت سوق ميدهد تا كودك هويت
اوليه خويش را بيابد و بار ديگر با موضوع خود ،مستقل از
حالت نياز رابطه برقرار كند [ .]33هر گونه خللي در اين مسير
باعث اختالل در كاركرد ايگو ميشود و در نهايت ظرفيت
همدلي ،دوست داشته شدن و دوست داشتن در وي شكل
نميگيرد و ديگر نميتواند تصوير خوب از خود و متعاقبا از
ديگران داشته باشد .در چنين حالتي ،تشكيل هسته ايگو و
اعتماد پايهاي متزلزل ميشود و جاي خود را به ابژه پرخاشگر
و "بد" مي دهد .اين موضوعات دروني شده منجر به شكل-
گيري و پايه ريزي حاالت هويت پيش رس و يا معوق مي-
گردد كه در آن فرد قادر به تعيين چهار چوب فكري مشخص
به صورت مستقالنه نيست و ساختار درون رواني وي قادر به
پاسخگويي به سواالت هويت يابي همچون "من كيستم"
نخواهد بود .بنابراين ،شالوده هويت در روابط بين فردي پايه
ريزي ميشود [ .]35بر اين اساس ،ميتوان رابطه مستقيم
بين روابط موضوعي و هويت پيش رس و معوق كه هر دو

بحث و نتيجه گيری
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش روابط موضوعي در
پيش بيني حاالت هويت و همچنين نقش واسطه اي و تعديل
كننده توانمندي ايگو در اين رابطه بود .نتايج تحليلهاي
رگرسيون ساده كه در جدول  3ارائه شده است نشان مي
دهند كه بين روابط موضوعي با حاالت هويت به تعويق افتاده
و زود شكل گرفته رابطه معنادار مستقيم و با هويت پيشرفته
رابطه معنادار معكوس وجود دارد .اين يافته با پژوهشهاي
قبلي []33 ،32 ،31 ،21 ،20 ،19همسو است .در راستاي
تبيين اين يافته ميتوان گفت سبك هويت روشي است كه
فرد براي تصديق و آزمايش اطالعات مربوط به هويت به كار
ميبرد [ ]34و از طرف ديگر بر اساس نظريه ويني كات،
مبناي رشد سالم ،پيشروي ايگو از وابستگي مطلق (به مادر يا
مراقب) به سوي استقالل است [ .]18وي بيان مي كند كه
اگر مادر نتواند خود را با نيازهاي كودك هماهنگ كند و
محيط ناكامي يا ارضاي افراطي فراهم سازد ،كودك قادر
نخواهد بود به استقالل دست يابد .اين كودكان در بزرگسالي
به طور مداوم به دنبال موضوعهايي هستند كه بتوانند از
طريق آنها دلبستگي را كه از آن محروم شده اند ،دوباره به
دست آورند .از سويي ديگر ،از ديدگاه كالين روابط با موضوع
دروني شده به زير ساختهاي بنيادي تجربه و شكل گيري
شخصيت مي انجامند .با توجه به توصيفي كه از ويژگيهاي
افراد داراي حاالت هويت زود شكل گرفته و هويت به تعويق
افتاده از جمله عدم اعتماد و صميميت با ديگران و يا وابستگي
و عدم تمايز از خانواده ميشود ،ميتوان انتظار داشت كه بين
روابط موضوعي (دلبستگي ناايمن ،بيكفايتي اجتماعي و
فقدان اعتماد در روابط) و حاالت هويت به تعويق افتاده و زود
شكل گرفته رابطه معنادار وجود داشته باشد .به باور نظريه
پردازان روابط موضوعي ،اثرات دروني باقيمانده از ارتباطات
گذشته ،تعامالت جاري فرد با ديگران را شكل ميدهند [.]14
آنان معتقدند كه موضوع مهم در رشد هويت و شخصيت،
توانايي فزاينده كودك در مستقل شدن از موضوع اصلي يعني
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باال بودن سطح انگيزه و اميد ،داشتن هدف و برخورداري
از مهارت خودتنظيمي از جمله عوامل مؤثر در باال بردن
توانمندي ايگو در افراد محسوب ميشوند .به نظر ميرسد
برخوردار بودن از ايگوي توانمند كه در سايه مولفههايي
همچون اميد ،داشتن هدف و انگيزه رشد ميكند ،ميتواند در
شكلگيري شخصيت و هويت افراد اثرات مطلوبي داشته باشد.
به عبارت بهتر از آنجا كه توانايي ايگو با آسيب پذيري كمتر،
نگرانيهاي كمتر ،توان حل باالتر مسائل و راهكارهاي
سازگاري موثرتر در ارتباط است ميتواند در تالش براي
تعديل اثرات منفي و بازدارنده ناشي از تجارب ناكارامد و روابط
اوليه نامطلوب در دوران كودكي بر حاالت هويت مؤثر و مفيد
واقع شود.
يكي از محدوديتهاي اين پژوهش ،عدم امكان كنترل و
بررسي همزمان متغيرهاي واسطهاي و تعديل كننده ديگر
مانند خودتنظيمي ،سبكهاي مقابلهاي و امثال آن بود.
همچنين ،بررسي يك گروه خاص (دانشجويان) و نمونه گيري
در دسترس يكي از محدوديتهاي اين پژوهش بود كه يافتهها
را تنها براي همان گروه قابل تعميم ميكند .پيشنهاد ميشود
در مطالعات بعدي ،متغيرهاي واسطهاي و تعديل كننده بيشتر
و طبقات اجتماعي بيشتري مورد بررسي قرار بگيرند.
همچنين ،انجام پژوهشي با هدف تعيين اثربخشي مداخلهاي
بر مبناي بهبود روابط موضوعي و توانمند سازي ايگو و تاثير
آن بر حاالت هويت پيشنهاد ميشود .همچنين پيشنهاد مي
شود از نتايج اين پژوهش در طرح ريزي دوره هاي توان افزايي
شخصيتي و برنامه هاي آگاهي بخشي به جوانان و دانشجويان
بهره گرفته شود.

نشات گرفته از نوع و كيفيت پايين روابط در گذشته افراد
است را تبيين نمود.
عالوه بر اين ،بر اساس نتايج به دست آمده از تحليلهاي
رگرسيون كه در جدول  4قابل مشاهده است ،توانمندي ايگو
ميتواند هويت پيشرفته را به صورت مستقيم و هويت به
تعويق افتاده را به صورت معكوس پيش بيني كند .اين يافته
با نتايج مطالعات قبلي در اين زمينه همسو است [،23 ،22
 .]33يكي از نوآوري هاي پژوهش حاضر بررسي يك مدل
واسطه اي و تعديل كننده است .نتاج تحليل رگرسيون سلسله
مراتبي كه در جداول  6و  7گزارش شده اند نشان دادند كه
حاصلضرب دو متغير خود ميان بيني (از زيرمقياس هاي
روابط موضوعي) و توانمندي ايگو مي تواند هويت به تعويق
افتاده را به صورت منفي و معنادار پيش بيني كند .به عبارت
ديگر ،كساني كه واجد رابطه موضوعي خودميان بيني هستند،
ولي ايگوي توانمند دارند به احتمال كمتري هويت به تعويق
افتاده خواهند داشت .عالوه بر اين ،توانمندي ايگو مي تواند
واسطه رابطه بين روابط موضوعي و هويت پيشرفته باشد .به
عبارت ديگر ،هر قدر آسيب ديدگي روابط موضوعي در
كودكي كمتر باشد ايگوي فرد توانمندتر است و اين امر منجر
به شكل گيري هويت پيشرفته تر در بزرگسالي مي شود .هر
چند كه در ادبيات پژوهش در اين زمينه مطالعه اي مبني بر
بررسي سازوكارهاي واسطه و تعديل كننده يافت نشد ولي
اين يافته با نتايج تحقيقاتي كه از نقش توانمندي ايگو در
شكل گيري هويت و شخصيت حمايت كرده اند همسو است
[.]37 ،36
كودكان از طريق تعامل با افراد حقيقي كه در محيط
اطرافشان حضور دارند رشد ميكنند و در درونشان بازنمايي-
هايي از اين تجربيات شكل ميگيرد كه ماهيت اين تجربيات
و روابط ،ساختارهاي ايد ،ايگو و سوپر ايگو را به شدت تحت
تاثير قرار ميدهد .از آنجا كه ايگو وظيفه مديريت سيستم
رواني را بر عهده دارد ،تمام مشكالت رواني زماني ظاهر مي-
شوند كه ايگو نتواند به مسئوليت هايش عمل كند .قدرت ايگو
متغير مهمي در عملكرد انسان محسوب ميشود ،بنابراين هر
چقدر فرد از ايگويي با ساختار نيرومندتر برخوردار باشد بهتر
مي تواند اثرات منفي و بازدارنده روابط موضوعي را در شكل
گيري شخصيت و هويت خويش كنترل و مديريت نمايد .ايگو
در مواجهه با تهديدات دروني و بيروني ساز و كارهاي دفاعي
را به راه مي اندازد .اين ساز و كارها واكنش نا خودآگاه ايگو
به منظور كاهش اضطراب از راه تغيير مسير در درك واقعيت
هستند ،بنابراين ميتوان گفت سالمت و بيماري تابعي از
توانايي ايگو براي اداره مناسب فشار اميال متاثر از غرايز براي
تخليه است ،به گونه اي كه در تضاد شديد با محدوديتهاي
دنياي واقعي و سوپر ايگو نباشد [.]28
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