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Abstract
The present study aims at predicting 
identity styles in adolescent girls based 
on their self-esteem and self-concept. 
The research method was descriptive 
of correlative type, and the statistical  
population  consisted of 15 year older girls 
and in Qom City. Among the statistical 
population, 130 subjects were selected 
through available sampling. To gather 
data, we used Roger’s self-concept 
questionnaire (1957(, Coopersmith self-
esteem inventory, and G6-ISI identity 
styles )White, Wampler, and Wayne, 
1998(. The data were analyzed using the 
SPSS software as well as the descriptive 
and inferential statistics such as mean, 
standard deviation, frequency, correlation 
coefficient and multiple regression. The 
result of regression showed that self-
esteem predicts 2% and the self-concept 
predicts 12% of the identity styles among 
adolescent girls.

Keyword: identity styles, self-concept, 
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چکیده
پژوهــش حاضر با هــدف پیش بینی ســبک های 
هویــت دختــران نوجــوان براســاس عــّزت نفــس 
پژوهــش  روش  شــد.  انجــام  آنهــا  خودپنــداره  و 
توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود و جامعه آماری 
را دختــران 15ســال بــه بــاالی شــهر قــم تشــکیل 
می دادند. از میان جامعه آماری تعداد 13۰ نفر به 
روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای 
گــردآوری داده هــای پژوهــش از پرسشــنامه های 
کوپــر  نفــس  عــّزت  راجــرز)195۷)،  خودپنــداره 
هویت یابــی  ســبک های  و   (196۷( اســمیت 
ISI-G6 )وایــت، وامپلر و وین، 1998) اســتفاده 
شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده 
از آمــار توصیفــی و اســتنباطی از نــوع میانگیــن، 
انحــراف معیــار، فراوانــی، ضریــب همبســتگی و 
رگرســیون چندگانــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 
گرفت. نتایج رگرســیون نشان داد که عّزت نفس 
ســبک های  درصــد   1۲ خودپنــداره  و  درصــد   ۲

هویت دختران نوجوان را پیش بینی می کنند.
خودپنــداره،  هویــت،  ســبک های  کلیدواژه هــا: 

عّزت نفس، دختران.
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مقدمه
پرسش هر انسانی از کیستی و چیستی خود، پرسشی دائمی و گریز ناپذیر در زندگی اجتماعی، 
مردمان بوده است و تالش برای پاسخگویی به این پرسش و ایجاد حسی از هویت1 قدمتی 
)روزگار  عتیق  عهد  به  مربوط  لوحه های  در  حتی  هویت  اندیشٔه  و  ایده  دارد.  طوالنی  بسیار 
رد  اندیشمندانه  سخنرانی های  همٔه  و  رایج  زبان های  همٔه  در  و  می شود  دیده  نیز  باستان) 

پایی از آن را میتوان یافت )تریاندیس۲، 1989(.
طول  در  را  فرد  قطب نما،  مانند  هویت  که  باورند  این  بر   (۲۰۰3( بورن  وایت  و  اسنید3 
شناختی- طرحوارٔه  ایجاد  به  منجر  و  می دهد  جهت  او  به  و  می کند  هدایت  زندگی اش 
اجتماعی سازماندهی شده ای می گردد که از طریق آن، فرد تجربیاتش را تعبیر و تفسیر می کند 
و تحت تأثیر تجارب قرار می گیرد. گالسر۴)19۷۷) تنها نیاز اساسی انسان را نیاز به هویت یعنی 
هستیم  ارزشی  با  و  مهم  شخص  همچنین  و  دیگران  از  متمایز  فردی  ما  که  این  به  اعتقاد 

دانسته است )پور علی، 1385(.
که از ارزش ها، باورها  اریکسون5 نیز هویت را یک مفهوم سازمان یافته از خود می داند 
را ایجاد  کارکرد هویت  که فرد به آن پایبند است تشکیل شده است. او همچنین  و اهدافی 
از  دیگران  تصور  و  ثبات  دارای  و  بی نظیر  فردی  یک  به عنوان  فرد  میان پندار  هماهنگی 
خود می داند؛ به عبارتی به عقیده اریکسون هویت، ایجاد تعادل میان خود و دیگران است 

)اریکسون، 1968، ص۲۴(.
که در هر مرحله فرد با یک تکلیف یا بحران رشدی مواجه می شود  او بر این باور است 
که باید آن را پشت سر گذارد تا بتواند مطابق با الگوی رشد سالمی به زندگی خود ادامه دهد. 
برابر  در  هویت یابی  را  نوجوانی  دوران  یا  پنجم  مرحلٔه  اساسی  بحران  راستا  همین  در  وی 
احساس  شکل گیری  دوره  این  در  روانی  برخورد   .(13۷۷ )شاملو،  می داند  هویت  سردرگمی 
هویت می باشد. نوجوان باید این تعارض را حل کرده و یک شخصیت واحد و کامال منسجم 

برای خود ایجاد کند )شولتز6، 1396(.

1. identity.
2. Triandis.
3. Sneed.
4. Glasser.
5. Erickson.
6. Schultz.
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از آنجا که هویت یک امر ضروری در رشد شخصی انسان است و افراد دارای این ویژگی 
افراد موفق تری هستند با این ویژگی ها توصیف می شوند: آنها شخصا عقاید و ارزش های خود 
را نسبت به این باورها و ارزش ها متعهد می دانند  کتشاف فعال به دست آورده و خود  را با ا
با  همچنین  و  آنها  کنونی  شخصیت  با  که  را  عقایدی  افراد،  این   .(۲۰۰3 همکاران،  و  )بوید1 
و  تطابق  بیشترین  خود  از  روشن  تعریفی  به  دست یابی  برای  آینده  به  مربوط  انتظارات 

هماهنگی را دارد، برمی گزینند )آرچر۲، 198۲(.
مناسب ترین معادل سازه هویت در منابع اسالمی، معرفت نفس به شمار می رود )نوری و 
همکاران، 1395). به طورکلی می توان این مرحله را جستجو برای جهان بینی صحیح به منظور 
راهیابی به اهداف زندگی نامید. در تعدادی از روایات، پرداختن به این امر برای نوجوانان و 
جوانان ضروری دانسته شده و گفته شده است که جوان و نوجوان باید در حال آموختن باشد 
و یا به دانش صحیح دست یافته باشد )حکیمی و دیگران، 1395). امام علی؟ع؟ می فرماید: 
ْین )دیلمی، 1۴۰9، ص3۴۴)؛ 

َ
ْین َو ِالی ا

َ
ْین َو فی ا

َ
عد ِلنْفِسه َو اْستعد ِلَرْمِسه َو عِلَم ِمن ا

َ
َرِحَم اهلل ِاْمَرًء ا

خدا رحمت کند کسی را که آنچه الزم است، برای نفس خود تهیه و خویشتن را برای قبر آماده 
کند. آن انسانی که بداند از کجا آمده و درکدام راه است و به سوی کدام مقصد باز می گردد.

الزمه  که  است  نفس  درباره  معرفت  نوعی  به  دست یابی  حقیقت  در  شناخت  سه  این 
شناخت مبدأ نفس یعنی خدای متعال، شناخت نفس در این عالم است. بنابراین می توان 
گفت حل صحیح مسائل اساسی در جهان بینی می تواند راه را برای حل مسائل دیگر باز کند. 
کسی که نسبت به خدای متعال شناخت پیدا کرده به هدف و فلسفه وجودی انسان پی برده 
است. با کسی که به این معرفت دست نیافته، در رفتارها وجهت گیری ها بسیار متفاوت است 

)رهنما و دیگران، 1385(.
را  واقع یک بحران هویت3  در  یابند،  به یک هویت منسجم دست  نتوانند  که  افرادی 
تجربه میکنند، چیزی را نشان میدهند که اریکسون آن را ابهام نقش می نامد. آنها نمی دانند 
که کیستند؟ و یا چه هستند؟ به کجا تعلق دارند؟ و یا به کجا میخواهند بروند؟ )شولتز، 139۰(.
مفاهیم »گم کردن خود« و »جهل به نفس« در روایات، به عنوان مفاهیم متضاد معرفت 

نفس نیز، خصوصیت شبیه بحران هویت را منعکس می کنند )نوری و همکاران، 1395(.

1. Boyd.
2. Archer
3. Identity Crisis
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که هویت شکل نایافته ای دارند، دارای شخصیت بسیار منفعلی هستند  اغلب افرادی 
بیگانگان  غلط  ارزش های  و  اندیشه ها  نفوذ  برای  زمینه ای  خود کم بینی،  احساس  این  و 
و  خود  وجودی  حقیقت  از  اول  درجه  در  شخصی  چنین   .(138۷ )جعفری نژاد،  می شود 
خلقت  هدف  از  دوم،  درجه  در  و  ندارد  را  الزم  گاهی  آ دارد،  که  توانمندی هایی  و  استعداد 
از تشخیص شیوه  نتیجه،  در  اوست بی اطالع است.  بر عهده  که در نظام هستی  و نقشی 
درست ارتباط با دیگران و برخورد با پیش آمدها عاجز است. شخصی با این چنین ویژگی ها 
کند )رحیم پور، 1398). بی برنامگی در زندگی، غفلت  نمی تواند نقش مثبتی در زندگی ایفا 
از فرصت ها، مسئولیت گریزی، تقلید کورکورانه از دیگر آثار عدم هویت یابی است )هاشمی و 

جوکار، 1389(.
را  هویتشان  کلی  به طور  افراد  که  گرفت  نتیجه  خود  بررسی های  در  بروزنسکی1)199۰) 
کرده و مورد تجدید نظر قرار  براساس سه جهت  گیری پردازش شناختی بنیان نهاده، حفظ 
سبک های  او  نظر  از  می برد.  نام  هویت  پردازش  سبک های  به عنوان  آنها  از  که  می دهند. 
هویت۲، فرایندها و راهبردهایی هستند که افراد برای شناخت خود و حل مسائل مرتبط با آن 
گسیخته- اجتنابی5  کار می گیرند. این سبک ها عبارتند از: سبک اطالعاتی3، هنجاری۴،  به 

)ساننز6 و همکاران، ۲۰۰5(.
به  مربوط  اطالعات  ارزیابی  و  جستجو  به  فعاالنه  اطالعاتی  هویت  سبک  با  نوجوانان 
شناختی،  پیچیدگی  باالی  سطوح  افرادی،  چنین   .(۲۰۰۲ )بروزنسکی،  می پردازند  هویتشان 
احتیاط در تصمیم گیری را نشان می دهند. همچنین در برخورد با مشکالت بر اساس دالئل 
سبک  به عنوان  را  هویتی  سبک  این  بتوان  شاید  از این رو  و  کرده  عمل  سنجیده  و  معقول 

هویتی برتر در نظر گرفت )چیک، اسمیت و تراپ۷ ۲۰۰۲(.
به  و  بوده  پایینی  دارای تحمل  ناهماهنگی  در مقابل  با سبک هویت هنجاری،  افراد 

1. Berzonsky.

2. identity styles.

3. Informational style.

4. normative style.

5. diffuseavoidance style.

6. Soenens.

7. Cheek ,Smith & Tropp.
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حالت  تعهد  و  هویت  نگهداری  و  حفظ  برای  و  هستند  متکی  بسته  شناخت های  و  ساخت 
ک1، ۲۰۰۰(. تدافعی به خود می گیرند )بروزنسکی و کا

سبک گسیخته- اجتنابی در نوجوانانی دیده می شود که تمایلی به رویارویی با مشکالت 
شخصی و مسائل مربوط به هویتشان و حل آنها ندارند. این افراد در تصمیم گیری هایشان 
تعلل می ورزند و تا زمانی که تقاضاهای محیطی، نوع خاصی از عمل را به آنها دیکته کند، آنها 

را به تأخیر می اندازند )بروزنسکی، 199۰(. 
که عوامل  با توجه به اهمیت انتخاب سبک هویتی مناسب در نوجوانان، مهم است 
اثرگذار بر سبک های هویتی در این دوران را بدانیم. به نظر می رسد یکی از عوامل اثرگذار بر 

سبک های هویت یابی نوجوانان دختر، عّزت نفس۲ آنان است.
از موضوعات  که یکی  گذاشتن به ویژگی های خود  ارزش  یا  راستا، عّزت نفس  این  در 
از  دیگر  یکی  شکل گیری  به  می تواند  می شود  محسوب  خود  رشد  درباره  بحث  قابل  و  مهم 
که همان شکل گیری و تکوین هویت فردی است بیانجامد )سیاه  جنبه های مهم رشد خود 

سیاری و حسین شاهی، 1389(.
هویت  شکل گیری  در  را  تأثیر  بیشترین  خانواده  نوجوانی،  و  کودکی  سال های  در  گر  ا
برعهده داشت در دوره نوجوانی محیط زندگی اجتماعی و خود نوجوان نقش اساسی را در 

تثبیت هویت ایفا می کند )لطف آبادی، 13۷8(.
تحقیقات نشان داده است که نوع انتخاب سبک های هویت با عّزت نفس دختران رابطه 
دارد. حسین زاده و سپاه منصور)139۰) در پژوهش خود بیان کردند که عّزت نفس با سبک های 
هویت اطالعاتی و هنجاری رابطه مثبت و معنادار و با سبک سردرگم- اجتنابی رابطه منفی 
میزان  افزایش  که  داد  نشان   (1395( فوتمی  جعفری  و  باقری  پژوهش  نتایج  دارد.  معنادار 
عّزت نفس دانشجویان می تواند موجب شکل گیری سبک های هویت اطالعاتی و هنجاری و 

بر عکس کاهش عّزت نفس در افراد موجب شکل گیری سبک سردرگم- اجتنابی بشود. 
محققان در مورد روابط متقابل عّزت نفس و هویت می نویسند: چگونگی برداشت ها 
دارد.  برعهده  عمده ای  نقش  ما  هویت  کردن  روشن  در  ما  به  نسبت  دیگران  نظریات  و 
ارزشیابی های ما ازخودمان در ارتباط با شرایط زندگی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی نیز مبّین 

1. Berzonsky, M. D., & Kuk.

2. self esteem.
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هویت ماست و همچنین تصورات ما درباره وضع جسمانی و شیوه لباس پوشیدن، نوع هویت 
ما را در مقایسه با دیگران نشان می دهد )حسین زاده و سپاه منصور، 139۰(.

بر اساس تحقیقات انجام شده عّزت نفس منبع بالقوه بسیار بزرگ برای سالمت روانی 
کنار آمدن با  که موجب می شود افراد خود را قادر به  است. عزت نفس، ویژگی است در فرد، 
اساس  بر  ص88۰).   ،۲۰۰9 )هیوئیت1،  بدانند  شادکامی  شایسته  و  زندگی  اصلی  چالش های 
شجاعی  ازاین رو،  است.  ارتباط  در  روان شناختی  سرسختی  با  نفس  عّزت  دینی  آموزه های 
برابر سختی ها و مشکالت  را حالت شکست ناپذیری، توان مقاومت در  )1385) عّزت نفس 
از سوی دیگر، داشتن  کرده است.  و عدم پذیرش ذلت در موقعیت های دشوار زندگی معنا 
که در برابر  این حالت باعث برتری فرد از نظر خود و دیگران می شود. بدین لحاظ، افرادی 
گون، خود را  گونا سختی ها و مشکالت مقاوم و سرسخت هستند، می توانند در موقعیت های 

حفظ کرده و به پیروزی و احساس خود ارزشمندی نائل شوند.
 پایه و اساس عّزت نفس، احساس کرامت و خود ارزشمندی است. از نظر اسالم، انسان از 
لناُهم علی 

َ
منا َبنی آدم َوَفّض کرامت ذاتی برخوردار است. خداوند در این باره می فرماید: َوَلَقد َکّرَ

ن َخَلقنا تفِضیال )اسراء، ۷۰)؛ و به راستی ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنان را  َکثِیٍر ِمّمَ
بر بسیاری از آفریدگان خویش برتری بخشیدیم. به همین جهت، در روایات به احساس خود 
کارکردهای اصلی عّزت  کید شده است. بر طبق روایات، یکی از  کرامت نفس تأ ارزشمندی و 
از انحرافات اخالقی است. علی؟ع؟ می فرماید:  نفس و احساس خود ارزشمندی پیشگیری 
َکُرَمت  عَلیِه نْفُسُه َهانت عَلیِه َشَهَواته  )شریف رضی، 1۴1۴، ص555)؛ کسی که از کرامت  َمن 
که خود را ارزشمند می داند،  نفس برخوردار باشد، شهوت نزد او بی ارزش است. پس انسانی 
کار های پست بزند  برای رسیدن به مطامع دنیایی و یا فریب دیگران حاضر نیست دست به 

و نفس خود را ارزشمندتر و عزیزتر از هر مطاع دنیایی می بیند. 
همان گونه که رجبی و همکاران )139۴) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین عّزت 
همچنین  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  دانشجویان  روانی  سالمت  و  اجتماعی  حمایت  و  نفس 
مؤلفه های  از  )که  نوجوانان  پرخاشگری  و  نفس  عّزت  بین  شد  مشخص  دیگری  پژوهش  در 
سبک های نامطلوب هویت است) رابطه منفی معناداری وجود دارد )قابل و همکاران، 1399(. 
نیری )1399) نیز در تحقیقی بیان کرد که بین عّزت نفس و بحران هویت رابطه ای وجود ندارد.

1. Hewitt.
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و  نفس  عّزت  بین  که  شد  مشخص   (1۴۰۰( خیرآبادی  رضایی  و  عسگریان  پژوهش  در 
اضطراب اجتماعی با شرم درونی نوجوانان رابطه منفی معنادار وجود دارد.

از سوی دیگر، ریشه بسیاری از انحرافات اخالقی به ضعف و فقدان عّزت نفس برمی گردد. 
 ،1369 حرانی،  شعبه  )ابن  ُه  َشّرَ تأَمن  َفال  نفَسُه  علَیه  َهانت  َمن  می فرمایند:  هادی؟ع؟  امام 
که نفسش بر وی خوار شد، از شر او در امان نباش! طبق این روایت ضعف  کسی  ص36۲)؛ 
انحرافات اخالقی  این  ازجمله  افراد فراهم می کند.  را در  انحرافات اخالقی  عّزت نفس زمینه 

گون است )حسینیان، 138۴(. سبک هویت نامطلوب می باشد که خود منشأ مفاسد گونا
بنابراین به نظر می رسد فردی که عّزت نفس ندارد نمی تواند سبک هویت مطلوب که 

نشأت گرفته از احساس ارزشمندی به خود است را دارا باشد. 
نمی توان  را  هویت  سبک های  1بر  خودپنداره  اثرگذاری  دختران  نفس  عّزت  بر  عالوه 
نادیده گرفت. نجار پور استادی )138۷) درنتیجه پژوهش خود بیان داشت که بین خودپنداره 

نوجوانان با هویت آنها رابطه معناداری وجود دارد.
به  فرد  هر  رفتاری  خصوصیات  و  منش  شخصیتی،  ویژگی های  عمده  قسمت  واقع  در 
که از خود در ذهن دارد یعنی انگاره وی بستگی دارد )نیکدل، دهقان و نوشادی،  تصویری 
مجموعه  ایده آل  یا  آرمانی  خود  است.  واقعی  خود  و  آرمانی  خود  شامل  خودپنداره   .(1396
ویژگی هایی است که ما دوست داریم واجد آنها باشیم و ممکن است دور از واقعیت و دست 

نایافتنی باشند )فریت۲، ۲۰۰۷(. 
ویژگی های  از  معموال  فرد،  که  است  ذهنی  ارزشیابی های  از  ناشی  خویشتن  از  تصویر 
باشد  منفی  یا  مثبت  است  ممکن  خودپنداره  نتیجه،  در  می آورد.  عمل  به  خود  رفتاری 

)سلیمانی ابهری و سلیمانی ابهری، 1393(.
بهنجار  پاسخهای  و  شده  نوجوان  در  شخصیتی  تعارضات  سبب  منفی،  خودپنداره 
رفتار  روانی،  اختالفات  شدید،  آشفتگی های  و  مشکالت  سبب  و  داده،  کاهش  را  نوجوان 
3و  )مکینرنی  می شود  دوره  این  در  بزهکاری  و  الکل  و  مخدر  مواد  مصرف  خودکشی گرایانه، 
برخوردار  منفی  خودپنداره  علت  به  روان  سالمت  از  که  نوجوانی  واقع  در   .(1998 همکاران، 

نیست نمی تواند سبک مطلوبی از هویت را کسب کند. 

1. self-image.
2. Freeth.
3. McInerney.
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خودپنداره مثبت موجب می شود تا فرد از اعتماد به نفس و احساس امنیت بر خوردار 
خودپنداره  که  حالی  در  یابد.  مصونیت  زیادی  حد  تا  اجتماعی  انحراف  برابر  در  و  باشد 
بی ثبات و منفی، نا امنی ایجاد می کند و میزان سازگاری فردی و اجتماعی را مختل می سازد 

)نوابی نژاد، 1995(.
کلیه نوجوانان دارای خودپنداره  که  زوکر1 )۲۰۰8) نشان داد  و  کودی  نتیجه مطالعات 
منفی تمایل به رفتارهای ضد اجتماعی و خطر الکلی شدن در آنها بسیار زیاد است. خودپنداره 
مثبت یک عامل حفاظتی در برابر بروز رفتارهای ضد اجتماعی بوده و سبب باال رفتن توانایی 

نه گفتن در نوجوانان می شود. 
از آنجا که سبک های هویت مطلوب، باعث ایجاد شخصیت منسجم و واحد در نوجوان 
می شود و به عنوان یک سپر ایمنی در برابر آسیب های اجتماعی برای دختران عمل می کند 
)ساالری فر و دیگران، 1396) به همین جهت بازخوانی و کاربست عوامل مؤثر بر سبک های 
انجام  بررسی های  طبق  دارد.  ضرورت  منسجم  شخصیتی  به  رسیدن  برای  مطلوب  هویتی 
گرفته، اما  شده، تحقیقاتی در رابطه با سبک های هویت و متغییر های مرتبط با آن صورت 
کنون پیش بینی سبک های هویت دختران نوجوان با عّزت نفس و خودپنداره آنها بررسی  تا

نشده است.
جنسی  روابط  به  گرفتار  و  بزهکار  و  فراری  نوجوان  دختران  که  داده  نشان  تحقیقات 
این  و   .(138۴ )حسینیان،  دارند  پایینتری  خودپندارٔه  عادی،  نوجوانان  به  نسبت  نامشروع 
خودپنداره پایین، مانع جدی شکل گیری هویت نوجوان است )دباغ قزوینی، ۲۰۰1). در تحقیق 
افزایش  و  ضداجتماعی  رفتارهای  کاهش  بین  که  شد  مشخص   (139۷( صابر  و  محمدی 
ارتقای خودپنداره مثبت رابطه وجود دارد. همچنین در  رفتارهای جامعه پسند نوجوانان با 
پژوهش جلیلیان کاسب )1395) خودپنداره و جهت گیری مذهبی درونی با گرایش به اعتیاد 
رابطه منفی معنادار دارند. و از آنجا که سبک های هویت مطلوب بر عملکرد افراد مؤثر است 
تحقیقات نشان داده که بین خودپنداره جنسی منفی و بی ثباتی ازدواج همبستگی معناداری 
ک  ادرا بین  که  شد  مشخص  دیگری  پژوهش  در   .(139۷ مازندرانی،  )بنکدار  دارد  وجود 
و معنادار وجود دارد )مداحی، 1396). شیرچی  رابطٔه مثبت  با سبک های هویت  خویشتن 
کننده  که عّزت نفس مهمترین عامل پیش بینی  کردند  و همکاران، 1399 در پژوهشی بیان 

1. Corte C Zucker.
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سبک های هویت مخصوصا هویت دینی می باشد. همچنین بیسیک و قوش1 )۲۰۰8) نشان 
داد نوجوانانی که به هویت دست یافته بودند، عّزت نفس بیشتری داشتند، اما در نوجوانانی 

که هنوز بران را به پایان نرسانده بودند، عّزت نفس کمتری دیده شد.
بررسی پیشینه نظری و پژوهشی نشان داد علی رغم نقش ویژٔه عّزت نفس و خودپنداره 
بر سبک های هویت دختران نوجوان، اما تا کنون توان پیش بینی سبک های هویت دختران 
براساس عّزت نفس و خودپنداره آنها آزمون نشده است. اطالعات صحیح درمورد اثرگذاری 
گاه سازی خانواده ها  عّزت نفس و خودپنداره بر سبک های هویت می تواند نقش بسزایی در آ

و سیاست گذاران فرهنگی جامعه در امر تربیت صحیح دختران داشته باشد.
براساس  دختران  هویت یابی  سبک های  پیش بینی  هدف  با  حاضر  پژوهش  ازاین رو 

عّزت نفس و خودپنداره آنها در پی بررسی فرضیه های زیر است:
1- عّزت نفس دختران سبک های هویت آنها را پیش بینی می کند.
۲- خودپنداره دختران سبک های هویت آنها را پیش بینی می کند.

وهش وش پژ ر
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دختران 
روش  به  نفر   13۰ تعداد  شامل  نمونه  می دادند.  تشکیل  قم  شهر  باالی  به  سال   15 نوجوان 
کوید 19 به صورت  نمونه گیری در دسترس، انجام شد. پرسشنامه ها به علت شرایط بیماری 

الکترونیکی و در فضای مجازی اجرا شد.

وهش ابزار پژ
راجرز۲  کارال  توسط   195۷ تا   1938 سال  در  پرسشنامه  این  خودپنداره:  1-پرسشنامه 
به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه 
از نظر متخصصین استفاده شده که 1۰۰ سوال به ۲5 روان شناس داده شد تا آنها را بر حسب 
که انتخاب شدند حداقل ۰/8۰ توافق درباره  کنند. سواالتی  موضوعات مختلف طبقه بندی 

آنها وجود داشته است. به این ترتیب اعتبار محتوا و سازه پرسشنامه تعیین گردید.

1. Basak, R., & Ghosh.
2. Rogers.
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کرونباخ آن با  پایایی آزمون راجرز با روش آزمون-آزمون مجدد برابر با r=83/۰ و آلفای 
۰/۷۴ گزارش شده است )یارمحمدیان، 1385(.

۲-پرسشنامه عّزت نفس: مقیاس عّزت نفس کوپراسمیت1 ) 196۷) یک مقیاس 58 
ماده ای است که 8 ماده آن دروغ سنج می باشد و 5۰ ماده دیگر آن به ۴ خرده مقیاس عّزت 
و عّزت نفس تحصیلی تقسیم  اجتماعی، عّزت نفس خانوادگی،  کلی، عّزت نفس  نفس 
این  بازآزمایی،  پایایی  ضریب  خود،  پژوهش  در   ،(13۷3 ( نیسی  و  شکرکن  است.  شده 
مقیاس را برای دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب 9۰ درصد و 9۲ درصد گزارش کرده اند. 

توسط   1998 سال  در  که  مقیاس  این   :(ISI  -  G6( هویت  سبک های  پرسشنامه   -3
وایت۲، وامپلر3 و وین۴ طراحی شد. یک مقیاس خود گزارشی و برگرفته از مدل برزونسکی است 

که مشتمل بر ۴۰ گویه است.
روایی فرم اصلی این پرسشنامه توسط سازندگان آن محاسبه شده و برای سبک هویت 

اطالعاتی، هنجاری و گسیخته- اجتنابی به ترتیب ۰/6۲، ۰/66 و ۰/۷3 گزارش شده است. 
کرونباخ  آلفای  از روش  پایایی این مقیاس   وایت، وامپلر و وین5 )1998) برای تعیین 
اجتنابی   - گسیخته  و  هنجاری  اطالعاتی،  سبک  برای  را  حاصله  ضرایب  و  کردند  استفاده 

به ترتیب ۰/۷3، ۰/6۷ و ۰/69 به دست آوردند. 
بر  عالوه  داخل  در  مقیاس  این  روایی  تعیین  برای   (138۰( چاری  حسین  و  جوکار   
پرسشنامه  پایایی  تعیین  برای  و  نموده  استفاده  عاملی  تحلیل  روش  از  درونی  همسانی 
گزارش نمودند. در همین رابطه  را مطلوب  کردند و نتایج  کرونباخ استفاده  آلفای  از روش 
را  ایرانی ضرایب  برای جامعٔه  کرونباخ  آلفای  به روش  پایایی  تعیین  در  غضنفری )138۲) 
گسیخته- اجتنابی ۰/۷8  برای سبک اطالعاتی ۰/59، سبک هنجاری ۰/6۴ و برای سبک 

گزارش کرده است.

1. Cooper smith.
2. White.
3. Wampler.
4. Winn.
5. White, Wampler, Winn.
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یافته ها
کل  کل سبک های هویت و مؤلفه های آن و نمره  در جدول1 ضریب همبستگی میان نمره 
عّزت نفس و مؤلفه های آن و نمره کل خودپنداره و مؤلفه های آن به همراه سطوح معناداری 

ارائه شده است.
جدول1: همبستگی عّزت نفس، سبک های هویت و خودپنداره
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**

1
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1۲3۴56۷891۰111۲131۴1516متغیرها

1۴۰/۰. آموزشی
۲6

۰/۲
61

**

۰/۴
38

**

-۰
/۰۲

8

۰/3
۰۷

**

-۰
/۴8

۰*
*

-۰
/3

۷۰
**

۰/۲
3۰

**

۰/1
61

-۰
/۲9

3*
*

۰/۴
1۲

**

۰/3
16

**

۰/3
68

**

1

15۰/۰. اخالقی
8۲

۰/1
36

۰/۲
6۴

**

۰/۰
5۰

۰/۲
۴۷

**

-۰
/3

39
**

-۰
/35

8*
*

۰/۲
85

**

۰/1
۰1

-۰
/1۷

۷*

۰/1
36

۰/۲
59

**

۰/۲
۷3

**

۰/3
۰5

**1

16. عقالنی

-۰
/۲

۲۴
*

۰/1
55

۰/۲
3۴

**

-۰
/18

6*

-۰
/۰6

۰

-۰
/5

63
**

-۰
/۲8

۰*
*

۰/1
33

۰/۲
۴6

**

-۰
/3

۴۰
**

۰/۴
۷۷

**

۰/۴
۰8

**

۰/۴
6۴

**

۰/۴
8۴

**

۰/1
85

*

1

۰-1۷. خودپنداره
/۰9

9

۰/۲
3۲

**

۰/۴
5۷

**

-۰
/۲۰

۰*

۰/1
55

-۰
/5

89
**

-۰
/۴8

1*
*

۰/۲
5۴

**

۰/3
1۰*

*

-۰
/36

۰*
*

۰/۷
۲۴

**

۰/6
۲5

**

۰/۷
۴1

**

۰/۷
۴۷

**

۰/۴
9۴

**

۰/۷
31

**

p=۰/۰1** / p=۰/۰5*

مثبت  رابطه   ۰/18 سطح  در  هویت  سبک های  و  نفس  عّزت  متغیرهای   ۲ جدول  اساس  بر 
معنادار دارند. در مقابل متغیرهای عّزت نفس و خودپنداره رابطه معنادار ندارند. 
فرضیه اول: عّزت نفس دختران سبک های هویت آنها را پیش بینی می کند.

جدول2: پیش بینی سبک های هویت بر اساس عّزت نفس 

>R۲FdfP تعدیلیtP<RR۲بتامتغیرگام

۰/18۰۲/۰81۰/۰39۰/18۰۰/۰3۲۰/۰۲5۴/33۰1۰/۰39عّزت نفس1

ک و عّزت نفس به عنوان متغیر پیش بین در معادله  سبک های هویت به عنوان متغیر مال
 ۰/۰۲ میزان  به  نفس  عّزت  جدول۲  اساس  بر  است.  شده  تحلیل  ورود  سبک  به  رگرسیون 
نفس  عّزت  که  می رسیم  نتیجه  این  به  پس  کند.  پیش بینی  را  هویت  سبک های  می تواند 
این   P مقادیر  از  که  همانطور  می کند.  پیش بینی  را  هویت  سبک های  واریانس  از  درصد   ۲
یک گام قابل مشاهده است، عّزت نفس به صورت معناداری سبک های هویت را پیش بینی 
ح می شود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره  می کند. در تفسیر یافته ها اینگونه مطر

عّزت نفس، نمره سبک های هویت ۰/۰۲ انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. 
فرضیه دوم: خودپنداره دختران سبک های هویت آنها را پیش بینی می کند.

جدول3: پیش بینی سبک های هویت بر اساس خودپنداره

>R۲FdfP تعدیلیtP<RR۲بتامتغیرگام

۴/383۰/۰۰۰۰/36۰۰/13۰۰/1۲319/۲1۰1۰/۰۰۰-۰/36۰-خودپنداره1
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معادله  در  پیش بین  متغیر  به عنوان  خودپنداره  و  ک  مال متغیر  به عنوان  هویت  سبک های 
 ۰/1۲ میزان  به  خودپنداره  جدول3  اساس  بر  است.  شده  تحلیل  ورود  سبک  به  رگرسیون 
خودپنداره  که  می رسیم  نتیجه  این  به  پس  کند.  پیش بینی  را  هویت  سبک های  می تواند 
که از مقادیر P این  1۲ درصد از واریانس سبک های هویت را پیش بینی می کند. همان طور 
یک گام قابل مشاهده است، خودپنداره به صورت معناداری سبک های هویت را پیش بینی 
ح می شود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره  می کند. در تفسیر یافته ها اینگونه مطر

خودپنداره، نمره سبک های هویت ۰/1۲ انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.
  

بحث و نتیجه گیری
یکی از یافته های پژوهش عبارت است از اینکه عّزت نفس به میزان ۰/۰۲ می تواند سبک های 
با  همسو  پژوهش  این  شد.  تأیید  پژوهش  اول  فرضیه  بنابراین  کند.  پیش بینی  را  هویت 
 ،(139۰( سپاه منصور  و  حسین زاده   ،(1399( همکاران  و  شیرچی   ،(1396( مداحی  پژوهش 
کرپل من1 )۲۰۰9) است.  باقری و جعفری فوتمی )1395)، بیسک و قوش )۲۰۰8)، اریجیت و 
و  روان شناسی بحث ها  تاریخچه  که در طول  گفت، دو مؤلفه  یافته می توان  این  تبیین  در 
که در تمامی  نظریات فراوانی را به خود اختصاص داده است هویت و عّزت نفس می باشد 
اختالالت روانی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. همچنین این دو مسئله بیشتر خود را 
در دوره نوجوانی و جوانی نشان می دهد و نقش کلیدی در این دوران ایفا می کنند که ارتباط 
تنگاتنگی دارند )نوابی نژاد، 1995). در واقع داشتن عّزت نفس، نیاز اساسی انسان به شمار 
رفته است )خوش فر، 139۴). سالمت فکر و بهداشت روانی نیز، رابطه مستقیمی با میزان و 
را  خود  تا  انسان   .(1389 )بیابان گرد،  دارد  ارزشمندی  خود  احساس  و  نفس  عّزت  چگونگی 
شایسته و مورد احترام احساس نکند نمی تواند به عمل و رفتاری دست بزند که به زندگی او 

معنا و ارزش ببخشد )براند، 199۲(.
دارند،  خود  از  روشنی  و  مثبت  برداشت  دارند  مطلوبی  هویتی  سبک های  که  افرادی 
دارند؛  خود  به  منفی  برداشت  ندارند  مطلوبی  هویتی  سبک های  که  افرادی  در حالی که 
همچنین به دلیل فقدان هدف های روشن و مدیریت مؤثر در زندگی، دستاورد باثباتی ندارند 
که به آن افتخار کنند و در نتیجه خودپنداره مغشوشی را پرورش می دهند که فاقد ارزشمندی 

1. Eryigit, s., &Kerpelman.
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نتیجه  در  و  کنند  تجربه  را  مکرر  شکست  تا  می شوند  موجب  مذکور  عوامل  بنابراین،  است. 
کاهش عّزت نفس افراد با جهت گیری سبک های هویت نامطلوب را فراهم می کنند.  زمینه 
کند. در واقع  کسب  که تصویر ارزشمندی از خود ندارد نمی تواند هویت مطلوبی هم  فردی 
بهترین سرمایه گذاری در زندگی ارتقاء عّزت نفس است؛ عّزت نفس ضعیف موجب می شود 
هویت  کسب  و  خودشکوفایی  مانع  و  کند  پنهان  شرمندگی  با  را  واقعی اش  خود  انسان  که 

مطلوب انسان می شود )شیهان، 13۷8(.
همچنین یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای عّزت نفس و سبک های هویت در 
سطح ۰/18 رابطه مثبت معنادار دارند. یافته های این پژوهش با پژوهش های دباغ قزوینی 

)۲۰۰1) و مداحی )1396) همسو می باشد.
یا  توانایی ها  قابلیت ها،  شخصیتی،  ویژگی های  که  گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در 
خودپنداره از مهم ترین مسائل بهداشت روانی است. تصویر مثبت و متعادل از خود داشتن 

نشانه سالمت روانی و تصور منفی به معنی روان ناسالم است )براند، 199۲(.
و  مشکالت  سبب  و  شده  نوجوان  در  شخصیتی  تعارضات  سبب  منفی،  خودپنداره 
آشفتگی های شدید، اختالالت روانی، رفتار خودکشی گرایانه، مصرف مواد مخدر و بزهکاری در 
دوره نوجوانی می شود )مس مانیس و همکاران، 1998). از آنجا که با وجود تعارضات شخصی 
و اختالالت روانی، سالمت روان شخص از بین رفته است این شخص قادر به انتخاب سبک 
هویتی مطلوب نیست، زیرا شخص برای دارا شدن سبک هویتی مطلوب نیاز به انسجام خود 

دارد در حالی که خودپنداره منفی مانع از ایجاد انسجام خود است.
خودپنداره مثبت موجب می شود تا فرد از اعتماد به نفس و احساس امنیت برخوردار 
خودپنداره  درحالی که  یابد.  مصونیت  زیادی  حد  تا  اجتماعی  انحرافات  برابر  در  و  باشد 
بی ثبات و منفی، نا امنی ایجاد می کند و میزان سازگاری فردی و اجتماعی را مختل می سازد 
کسب  در  باشد  داشته  سازگاری  اجتماعی  محیط  با  نتواند  که  نوجوانی   (۲۰۰۰ )نوابی زاده، 
هویت مطلوب دچار تردید می شود و تمایل به رفتارهای ضد اجتماعی و خطر الکلی شدن 

در آنها بسیار زیاد است.
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