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 منظور به مدت ميان برنامه اثر نييتع هدف با حاضر پژوهش :مقدمه
 يياب هويت به مربوط مشكالت كاهش و يياب هويت فرايند در مداخله
�.گرديد اجراء و طراحي
 در مشكالتي يدارا دانشجو 75 اول، سال يدانشجو 500 نيب از :روش
 يهمكار يآمادگ كه دانشجو 24 آنها نيب از كه بودند يياب هويت زمينه

 12 گروه دو در يتصادف صورت به و انتخاب داشتند را طرح نيا در
 هاي برنامه سپس. شدند نيگزيجا گواه و آزمايشي گروه عنوان به نفري

 هويت هاي سبك  پرسشنامه. شد اجرا جلسه 10 در و ماه 8 يط مداخله
 گيري اندازه براي 3 ميلون ينيبال يمحور چند پرسشنامه و برزونسكي

 مورد در مداخله از بعد و قبل يروانشناخت مشكالت و هويت هاي سبك
�.شد اجرا آنها

 تعهد بهبود در مداخله برنامه آمده دست به نتايج براساس :ها يافته
 شخصيت اختالل و مرزي شخصيت اختالل عالئم كاهش دانشجويان،

�.نداشت معناداري اثر موارد ساير در و بود اثرگذار ضداجتماعي
 شرايط در شده ارائه روش از توان مي نتايج اين براساس :گيري نتيجه
 در ويژه به ،يروانشناخت مشكالت كاهش و پيشگيري براي مشابه،

�. كرد استفاده هويت در سردرگمي با مرتبط شخصيت اختالالت

 شخصيت اختالل تعهد، اكتشاف، فرايندهويت، در مداخله :ها كليدواژه
  انيدانشجو هويت، هاي سبك ضداجتماعي،
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  مقدمه
 در آن دوگانه نقش و هويت بحران موضوع طرح زمان از

 اريكسون توسط سردرگم هويت و مثبت هويت گيري شكل
 تجربي اقدامات و نظريه. گذرد مي دهه پنج از بيش ،]1[

 2[ شد دنبال و پيگيري برزونسكي و مارسيا توسط اريكسون
 و مسائل از يكي موضوع اين هم هنوز وجود اين با ،]3 و

 از برخي نمونه، عنوان به. است توجه مورد هاي حوزه
 دادند، نشان ]4[ همكارانش و برمن مانند پژوهشگران

 در سال 18 تا 15 سنين در آموزان دانش از درصد3/14
���� معيارهاي براساس امريكا  به مربوط مشكالت از ��
 اريكسون هويت، موضوع تحول سير در. برند مي رنج هويت

 نقش و تيهو يريگشكل نحوه به ]2 و 1[ مارسيا و
 از يشمار و اندپرداخته يجوان و ينوجوان حساس يها سال
 5 و 3[ همكارانش و يتبورن ،برزونسكي مانند پردازان هينظر

 و شناختي عوامل نقش و يياب هويت فرايند به بيشتر ]6 و
 و برزونسكي. اند پرداخته هويت گيري شكل در تعهد

 در هويت زيربنايي عناصر نقش  بررسي به همكارانش
 ديدگاه براساس. اند پرداخته افراد اجتماعي و رواني سالمت

 اطالعاتي، پردازش سبك سه به توجه با افراد برزونسكي
 اطراف دنياي وقايع به نسبت اجتنابي/سردرگم و هنجاري
 هويت سبك سه اساس براين. دهند مي نشان واكنش

 همانند اطالعاتي سبك داراي افراد. آيد مي وجود به
 گروه در. هستند حقيقت آزمون حال در همواره دانشمندان
 مهم افراد و اكثريت با همراهي به تمايل افراد هنجاري،

 پيروي مشخصي قاعده از سوم گروه افراد و دارند زندگي
 اجتناب ها موضوع اين به راجع فكر از همواره و كنند نمي
 3[ هستند فراري حقايق با شدن رو روبه رنج از زيرا كنند مي
  . ]5 و

 كه دهد مي نشان هويت، روانشناسي درباره جديد مطالعات
 اين به درماني و تربيتي اجتماعي، كاركرد رويكردهاي

 ها، پژوهش از شماري براساس. است افزايش به رو موضوع
 پايدار حس يك و دارد رابطه روان سالمت با موفق هويت

 كند مي تسهيل را رواني بهزيستي مثبت، صورت به هويت از
 رفتاري مشكالت حل و افسردگي اضطراب، با مقابله در و

 حجم يكل طور به]. 8 و 7[ كند مي ايفا را حمايتي نقش
 در تعهد كه دهديم نشان يپژوهش مدارك از ياديز

 احساس با مثبت صورت به يداريپا نسبتاً صورت به ت،يهو
 با هويت] 9 و 6 و 5 و 4 و 3[ دارد رابطه سالمت و تداوم
 زندگي در اهداف تعيين و خودكارآمدي چون هايي حوزه

 سبك شد، داده نشان مطالعه يك در. ]10[ دارد ارتباط
 به مربوط مسائل با مواجهه از اجتناب و اجتنابي هويت
 شدن اضافه با و دارد منفي رابطه رواني بهزيستي با هويت
 بيني پيش زيادي مقدار به افراد رواني بهزيستي »تعهد« متغير

 ]9 و 4[ يابي هويت مشكالت وجود به باتوجه. ]11[ شود مي
 و مدرسه و خانواده عملكرد مانند ياجتماع عوامل نقش و

 از شماري ،]12[ آن يريگ شكل در ،ياجتماع طيشرا ريسا
 بهبود به مداخله طريق از تا كردند سعي پژوهشگران

 سالمت مانند آن هاي همبسته ساير آن دنبال به و يياب هويت
 بر ها برنامه اين از برخي در. كنند كمك اجتماعي و رواني

 مشكالت داراي افراد براي هويتي مشكالت درمان موضوع
 از ديگر شماري در و است شده اقدام رواني يا رفتاري
 يا ايجاد از پيشگيري براي گرانه مداخله برنامه رويكرد
 و آموزي دانش هاي گروه در هويتي مشكالت شدت كاهش

 استفاده با ]13[ هادين و والش. است شده استفاده دانشجويي
 نوجوانان به نده،يآ تصور بر يمبتن مداخله برنامة كي از

 خود و كرده جاديا خود از يمثبت تيهو تا كردند كمك
 نيا در. دهند شيافزا را خود) يخودكارآمد( ياثربخش
 در ندهيآ يآرمان اهداف تا شد خواسته افراد از مداخله برنامه

 158 منظور نيا به. كنند تصور را خود بدن و شغل نةيزم
داده. كردند شركت يشيآزما و گواه گروه دو در يآزمودن

رواقعيغ و نانهيبواقع اهداف نوجوانان نيا كه داد نشان ها
 مثبت را مداخله برنامه افراد نيا درصد 93. داشتند نانهيب

 طول در گواه گروه هم و مداخله گروه هم. كردند يابيارز
 خود نظر از) 1991 بهار تا 1990 زييپا از( مداخله ماه 6

 اما بودند كرده دايپ كاهش خودشان نمرات در كارآمدي
 در كاهش مقدار كه داد نشان يشيآزما گروه در مداخله

 يعني بود، گواه گروه از كمتر گروه نيا در خودكارآمدي
 را متغير دراين نوجوانان پذيري آسيب هويت، در مداخله
 و تفريحي هاي برنامه اثر ديگر، پژوهشي در. دهد مي كاهش
 سني ميانگين با نوجوانان هويت تحول بر فراغت اوقات

 دختر 45 و پسر 43 برنامه دراين. شد بررسي سال13
 گروه عنوان به دختر 23 و پسر 22 كه داشتند شركت

 اثربخشي مقايسه براي گواه گروه عنوان به بقيه و آزمايش
 شامل تفريحي هاي برنامه. شدند نظرگرفته در برنامه

 با قايقراني پشت، در بار حمل و باربندي و كوهنوردي
 تربيت و آموزش و جغرافيايي و طبيعي محيط شناخت پارو،

 دو برنامه اين دادكه نشان نتايج بود، مديريت و رهبري
 تحول هاي نمره بهبود به گواه گروه با مقايسه در هفتگي
 برنامه در. ]14[ شد منجر آزمايشي گروه در هويت
 و  همساالن و معلمين خانواده، بر تمركز با تربيتي اي مداخله
 بهبود بر مداخالت نوع اين اثربخشي اي مدرسه هاي فعاليت
 در. ]15[ شد داده نشان مارسيا چهارگانه هويت هاي حالت
 اختياري واحد يك ارائه دانشگاه، در مداخله برنامة يك

 در دانشجويان تا شد موجب خويشتن تحول موضوع با درس
 در آنها هاي نمره و كنند پيدا بهبود اطالعاتي هويت سبك
 اختالل رابطه به توجه با. ]�16[يابد كاهش مغشوش هويت

 و 9 ،5[ رواني و رفتاري مشكالت از شماري با هويت در
 يشمار يبرا يدرمان هدف يك عنوان به هويت بهبود ،]11
 جمله آن از كه است، گرفته قرار توجه مورد ها پژوهش از

 دركاهش گروهي مشاورة اثربخشي بررسي به توان مي
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 و ،]17[ اصفهان شهر در دختر آموزان دردانش هويت بحران
 كرج در منظور همين به درماني واقعيت روش از استفاده

 هاي روش از استفاده ديگر پژوهشي در. ]18[ كرد اشاره
 و آموزي جرات ذهني، تصويرسازي مانند غيردارويي

 اختالل مشكالت كاهش در زدايي حساسيت و سازي شرطي
 اثر تازه پژوهش يك در. ]19[ شد داده نشان جنسي هويت
 دختران هويت بحران كاهش بر درماني واقعيت روش

 تاييد مداخله اين مثبت آثار و بررسي آبادي خرم راهنمايي
 تصادفي روش با آموز دانش 418 پژوهش اين در. است شده

 تكميل را شخصي هويت پرسشنامه و انتخاب اي خوشه
 نمره كه كساني از نفر 33 مرحله اين از پس. كردند

 در تصادفي صورت به داشتند هويت بحران نظر از باالتري
 جلسه10 از بعد. شدند داده قرار گواه و آزمايشي گروه دو

 نتايج. كردند تكميل را هويت آزمون ديگر بار ها آزمودني
 كاهش موجب درماني واقعيت روش از استفاده دادكه نشان

 عالوه، به. ]20[ شود مي دختر آموزان دانش در هويت بحران
 واقعيت روش با پذيري مسؤليت آموزش از استفاده اثربخشي

 داده نشان افراد هويت هاي سبك بهبود بر گالسر درماني
 بر نيز مسئله حل روش از استفاده اثربخشي. ]21[ است شده

 دييتا نوجوان دختران از شماري در هويت بحران كاهش
 بر پژوهشي متون از ياريبس در كه درحالي. ]22[ است شده

 منظور به جامعه و مدارس در مناسب يزيربرنامه ضرورت
 تا 13 و 4[ است شده اشاره يتيهو مشكالت از يريشگيپ

 رويكرد ما كشور در ها پژوهش اغلب ،]24 و 23 و 16
 به كمتر تربيتي و پيشگيرانه بعد از و اند داشته درماني
 به. است شده پرداخته يياب هويت فرايند در مداخله موضوع
 يياب هويت بامشكالت رابطه در مداخله هاي برنامه در عالوه،

 كه درحالي. است قرارگرفته توجه مورد كمتر دانشجويان
 با برخورد در تفكر و شناخت نحوه بر مداخله هاي برنامه در

 ،]25- 24 و 4[ است شده تاكيد اجتماعي و محيطي تجارب
 كمتر يياب هويت در مؤثر عناصر بر ها مداخله اغلب در

  . است شده پرداخته
 در تعهد، و اكتشاف ييربنايز بعد دو] 26[ ايمارس دگاهيد از

 اغلـب  در او، نظـر  بـه . اسـت  مهم سالم تيهو يريگشكل
 كمتـر  ييـاب  هويـت  در مـؤثر  عناصر موضوع به ها مداخله

 از ديگـر  يكـي  توانديم تعهد افزايش و است شده پرداخته
ــه. باشــد تيــهو در مداخلــه برنامــه محورهــاي  اعتقــاد ب
ـ  اطالعـات  پـردازش  نحـوه  بر تمركز ]3[ يبرزونسك  كي
 يافـراد  كـه  ياگونه به است يابيتيهو در ياساس موضوع

 و تجـارب  از خود ليتحل و اطالعات پردازش سبك در كه
ـ  عمل دانشمندان مانند رون،يب يايدن با برخـورد  و كننـد يم
 سبك پردازنديم ليتحل به اطالعات يدائم افتيدر براساس

 كـه  يكسان. است ياطالعات زين خودشان يابيتيهو در آنها
ـ  يهنجارهـا  براسـاس هـادهيپد با برخورد در  و ياجتماعـ

 گـران يد كـه  ييهـا چـارچوب  و نديگويم گـرانيد آنچه

 نگاهشان زين يابيتيهو در كنند،يم ليتحل را ايدن دهند، يم
ـ د از. اسـت  يهنجار كرديرو با شتنيخو به  يبـرا  او دگاهي

ـ دن شـناخت  و قيحقا با برخورد از كه يگروه  اجتنـاب  اي
 يبنـد سـازمان  و ايدن شناخت يبرا يمشخص هدف و كرده

 صورت به زين تيهو موضوع بر تمركز ندارند، خود تجارب
 يمحـور  موضـوع  كي يبرزونسك. است ياجتناب درگم سر

 نديفرا در مهم موضوع كي عنوان به يابيتيهو در را گريد
 و ياطالعـات  يهـا سـبك  بـا  كه كنديم مطرح يابيتيهو

ـ  رابطة ياجتناب سبك با و مثبت رابطه يهنجار  و دارد يمنف
ـ ي رسـد يم نظر به. است تعهد آن  مهـم  موضـوعات  از يك

 رابطـه  در شناخت وةيش در رييتغ تيهو در مداخله با مرتبط
 نيبنـابرا . اسـت  تعهد شيافزا گريد موضوع و است خود با

 بـه  شده نيتدو يعمل برنامة آزمون هدف با حاضر پژوهش
 تعهـد،  و اكتشاف عنصر دو در افراد عملكرد شيافزا منظور
 يهاسبك يابيارز با برنامه نيا ياثربخش. است شده يطراح

 يهابيآس كاهش يعني يروان سالمت و يبرزونسك تيهو
ـ  مـورد  سو گريد از يروانشناخت  بـه . گرفـت  قـرار  يبررس

 بررسـي  پـژوهش،  دراين بررسي مورد مسئله ديگر عبارت
 در مداخلـه  پيشـنهادي  يهـا برنامه آيا كه بود موضوع اين
 آن دنبـال  به و تعهد و اكتشاف نديفرا بهبود موجب تيهو

 دانشـجويان  در اخـتالالت  و روانشـناختي  مشكالت كاهش
   شود؟ مي
  

  روش
 يتجرب مهين نوع از پژوهش نيا در شده گرفته كار به روش
 و گواه گروه طرح نوع از شده گرفته كار به طرح و است
 گروه. است آزمونپس و آزمونشيپ با يشيآزما گروه
نمره به توجه با يسازمعادل از پس يشيآزما گروه و گواه

 براساس يروان بهداشت مشكالت و تيهو يهاسبك يها
 و گواه گروه دو در يتصادف صورت به لونيم آزمون

 يهابرنامه معرض در شيآزما گروه. گرفتند قرار يشيآزما
 با انيپا در و نبودند نيچن گواه گروه و گرفته قرار مداخله

 زانيم لونيم آزمون و تيهو يهاسبك آزمون مجدد ياجرا
 نقش به توجه با. گرفت قرار يبررس مورد گروه دو تفاوت
 ده طرح بر يمبتن مداخله يعمل برنامة ،يشناخت يهاسبك
 بهبود به كمك و يگروه و يشناخت مداخلة وةيش به جلسه

 موضوعات طرح. است خود از شناخت در افراد يخودگردان
 عنوان به زين آنها با قرارداد نوشتن و گروه در افراد توسط
 از پس. است گرفته قرار توجه مورد تعهد شيافزا يهاروش
سبك يابيارز ضمن ماه 8 يط مداخله و هابرنامه نيا ياجرا

 قرار يبررس مورد افراد يروان سالمت و تيهو يها
 قيطر از مداخلـه از قبل منظور نيا به. گرفـت
 هايآزمودن تيوضع ت،يهو يهاسبك و لونيم يهـا آزمون

 پس. شدند ييشناسا خطر معرض در افراد و ديگرد مشخص
 و ـتيهو سبك در رييتغ در هابرنامه ياثربخش مداخلـه از
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  .گرفت قرار يبررس مورد يروان مشكالت كاهش
 از دسته آن) آزمونشيپ( يمقدمات آزمون ياجرا در

 ياجتناب/ سردرگم تيهو يهانمره در كه ييهايآزمودن
 كرده كسب را نيانگيم از باالتر اريمع انحراف كي از شيب

 نيا بر عالوه. شدند انتخاب مداخله گروه عنوان به بودند
 داده صيتشخ يمرز تيشخص لونيم آزمون در كه يكسان

 مجدداً مداخله يهابرنامه از پس. شدند انتخاب زين بودند شده
 مداخله برنامه. ديگرد اجرا هايآزمودن يرو فوق آزمون دو

 موضوع به شناخت نحوه ردرييتغ  كرديرو جلسه ده شامل
 و شناخت رييتغ و تعهد شيافزا به مربوط فيتكال و تيهو

 شماره جدول در كه بود محقق شده طراحي برنامه براساس
�.است آمده 1

  
�هويت در مداخله عملي برنامه -1 جدول

 شماره
�جلسه

�توضيح�هدف

�گيري تصميم براي مسئله طرح و تعهد ايجاد در گام اولين�قرارداد بستن و برنامه با آشنايي�1

�است انتخابي موضوعاتش و عناوين كه شخصي فهرست اين تهيه با گري جستجو بهبود�خود توصيف تايي ده فهرست تهيه�2

 منبــع تعيــين و هــا پاســخ بررســي�3
�برزونسكي الگوي براساس شناخت

 صـورت  بـه  ها پاسخ فردي بررسي و شناخت براي ما اطالعاتي منابع پيرامون كلي بحث
�جستجوگري بهبود هدف با انفرادي

 آنها مشكالت شناخت منابع مقايسه�4
�)دسترس در و شخصي-هنجاري(

 تعريف براي موجود منبع پيرامون خود تعاريف از افراد تجارب به توجه با گروهي بحث
�خود توصيف براي تكليف دوباره طرح و خود

5�
 و شـناخت  منـابع  در تغييـر  ايجاد

�تايي ده الگوي مجدد تعريف

 بحـث  ايـن . خودشان از تعريف در تغيير ميزان از افراد تحليل و جديد هاي پاسخ بررسي
 موضوع طرح زيرا است جديد تعاريف به تعهد احساس گسترش هدف با بيشتر گروهي

�است تعهد افزايش راه يك جمع در

 مـن،  كشور مثل جمعي هاي هويت�6
�من مذهب من، خانواده

�مقدماتي بحث و هويت جمعي هاي حوزه درباره تكاليف دادن

7�
 شناخت منابع دربارة گروهي بحث

�آنها مشكالت و

 بحـث  ايـن . خودشان از تعريف در تغيير ميزان از افراد تحليل و جديد هاي پاسخ بررسي
 موضوع طرح زيرا است جديد تعاريف به تعهد احساس گسترش هدف با بيشتر گروهي

�است تعهد افزايش راه يك جمع در

 عنصر تقويت كه است آن يكپارچگي ويژه به و هويت مفهوم گسترش بحث اين هدف�هويت نقش و آينده -گذشته-من�8
�دارد اساسي نقش درآن تعهد

 ديــدگاه و خــودم ديــدگاه از مــن�9
�ديگران

 و دهد مي گوش خودش از ديگران توصيف به خود توصيف ضمن فرد هر جلسه اين در
� دهد مي گزارش كتبي صورت به و كند مي بررسي را آنها انطباق ميزان

10�

  برنامه مشكالت و كنون تا آغاز از من تحليل و كلي اثربخشي�)مشترك جلسه( بندي جمع
 كمـك  شـناخت  منابع گسترش به محقق، براي ضعف نقاط شناسايي ضمن موضوع اين
�.كند مي

  
 يانيدانشجو از دسته آن  پژوهش نيا در كنندگان شركت

/ ياجتناب تيهو سبك ت،يهو يهاسبك در كه بودند
 اختالل چند اي كي در آن بر عالوه و داشته سردرگم

 در نيانگيم از اريمع انحراف كي از باالتر يانمره تيشخص
 خواسته آنها از پرسشنامه ليتكم از قبل. داشتند خود گروه
 با كه ييهاكالس در شركت به حاضر ايآ كه بود شده

 طرف از دالوروديجد انيدانشجو ژةيو» يخودشناس« عنوان
 كه يكسان نيبنابرا هستند؟ شود،يم ليتشك دانشگاه
 تيهو سبك و تيشخص اختالل نمرة در و بوده داوطلب
 را نيانگيم از اريمع انحراف كي از باالتر ياجتناب/ سردرگم

  .دادنديم ليتشك را هايآزمودن بودند، كرده كسب
 بودند، كرده دريافت را ها پرسشنامه كه آزمودني 500 تعداد از

 تمايل عدم و كم تعداد دليل به. شد داده برگشت مورد 332
 از گروه اين برنامه، در شركت براي پسر دانشجويان
 كه دختري 273 از. شدند حذف مداخله برنامه از ها آزمودني
 شركت براي را خود آمادگي و بودند برگردانده را ها پرسشنامه

 را مداخله شرايط نفر 24 بودند، كرده اعالم مداخله برنامه در

 گواه و آزمايش گروه دو به آزمايشي صورت به كه داشتند
 پايان تا نفر 8 تنها آزمايش گروه نفر 12 از. شدند قرارداده
 همكاري عدم ديگر طرف از. كردند دنبال را جلسات

 جلسات، از بعد پيگيري هاي پرسشنامه تكميل در ها زمودني آ
   .دكر مواجه بيشتري كاهش با را مقايسه هاي گروه

 ريز يابزارها از يررسب مورد يرهايمتغ گيري اندازه منظور به
  . شد استفاده

�يبرزونسك تيهو يهاسبك پرسشنامه ��������	� 
�	����

�� ،ياجتناب/ سردرگم تيهو سبك سه آزمون نيا :�	�����
. كند يم يريگاندازه را ياطالعات سبك و يهنجار سبك
 نيا. كند يم يريگاندازه زين را تيهو در تعهد نيا بر عالوه

 مورد يبرزونسك توسط كه است پرسش 40 يدارا آزمون
 ياكتشاف عامل ليتحل در]. 27[ است گرفته قرار عامل ليتحل
 بيترت به ژهيو ارزش با عامل سه ياصل يهامؤلفه روش به

 يبرا 9/1 و دوم عامل يبرا 89/2 اول، عامل يبرا 15/5
 77/0 آلفا بيضرا قيتحق نيا در شده استخراج سوم عامل

 سبك 66/0 ،يهنجار تيهو 60/0 ،ياطالعات كسب يبرا
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  . آمد دست به تعهد يبرا 68/0 و ياجتناب/ سردرگم تيهو
�������� 3 ميلون ينيبال يمحور چند پرسشنامه ���������

����������� �� يروان سالمت تيوضع :�����	�����
 شد يريگاندازه 3 لونيم آزمون كمك به كنندگان شركت

 /يبل هيگو 175 با يخودسنج اسيمق كي اسيمق نيا]. 28[
 نشانگان 10 و تيشخص ينـيبال يالگو 14كه اسـت ريخ
 استفاده باال، به سال 18 بزرگساالن يبرا و سنجديم را ينيبال
 ت،يشخص ينيبال يالگوها بر عالوه آزمون نيا. شوديم

 كار به پژوهش نيا در كه سنجديم هم را ينيبال نشانگان
 آلفا بيضرا درايران، آزمون اين اعتباريابي در. شدند گرفته

 در. بود نوسان در 96/0 تا 88/0 از تيشخص يها اسيمق يبرا
 ييروا قيطر از 3 لونيم يها اسيمق ييروا مطالعه نيا

 ينيبشيپ توان( عامل يهاصهيخص محاسبه با و يصيتشخ
 دست به) كل ينيبشيپ توان و يمنف ينيبشيپ توان مثبت،
  خوب اريبس هااسيمق تمام يصيتشخ ييروا. است آمده

اسيمق مثبت ينيبشيپ توان مثال عنوان به. است شده برآورد
 اختالل( 83/0 تا) يشينما تيشخص اختالل( 58/0 دامنه از ها
 تيشخص اختالل( 93/0 از هااسيمق ينيبشيپ توان و) يانيهذ
  ].29[ است ريمتغ) اضطراب اختالل( 99/0 تا) گرا يمنف
 استفاده با پژوهش نيا در يآمار يهاليتحل انجام منظور به
 نيا. ديگرد انجام يآمار يهاليتحل ،��	� افزارنرم از

 انحراف ن،يانگيم شامل يفيتوص ليتحل بر مشتمل هاليتحل
 از استفاده با هاهيفرض با رابطه در. است افراد تعداد و اريمع

  . شد دنبال 
 آزمون
  

   ها يافته
 رابطه در مداخله، از قبل گواه و آزمايش هاي گروه مقايسه

 كه دهد مي نشان يروان سالمت و تيهو يها سبك با
 چيه در گواه و يشيآزما گروه دو نيب يمعنادار تفاوت

  ).3 و 2 يها جدول( ندارد وجود رهايمتغ از كدام
  

  مداخله از قبل شيآزما و گواه يها گروه در تعهد و تيهو يهاسبك سهيمقا -2 جدول

�نيانگيم�ها گروه�تيهو يها سبك
 انحراف

�اريمع
  ���� مقدار�تعداد

�يآزاد درجه
  سطح

�يدارمعنا

��87/24�74/9�8�713/0�18�485/0شيآزما�ياجتناب/ سردرگم سبك ��66/21�93/9�12گواه

��18�757/0- �327/32�75/4�8�314/0شيآزما�يهنجار سبك ��08/33�05/5�12گواه

��18�261/0- �25/37�41/6�8�160/1شيآزما�ياطالعات سبك ��41/40�70/5�12گواه

�تعهد
��18�865/0- �25/34�69/3�8�184/0شيآزما ��58/34�12/4�12گواه

  
  مداخله برنامة از قبل گواه و شيآزما يها گروه در يروان سالمت سهيمقا -3 جدول

�نيانگيم�ها گروه�رهايمتغ
 انحراف

�اريمع
�يآزاد درجه�� مقدار�تعداد

  سطح
�يدارمعنا

��18�256/0- �12/11�17/6�8�173/1شيآزما�يمرز تيشخص اختالل ��42/13�39/2�12گواه

��18�438/0- �5/4�34/3�8�794/0شيآزما�يافسردگ ��83/5�88/3�12گواه

�اضطراب
��18�690/0- �25/4�10/3�8�405/0شيآزما ��83/4�19/3�12گواه

��18�298/0-�50/12�10/4�8�07/1شيآزما�يوسواس تيشخص اختالل ��58/14�35/4�12گواه

��18�107/0-�25/6�25/6�06/3�69/1شيآزما�ياجتماع ضد تيشخص اختالل ��75/8�75/8�33/3گواه
  
 در تعهـد  و ابيي تيهو نديفرا در مداخله نقـش با رابطـه در

 در. است آمده 4 شماره جدول در جينتا ها، آزمودني عملكرد
ـ يآزما و گواه يها گروه در افراد يهانمره رابطه نيا  در يش

  .ديگرد سهيمقا هم با آزمونپس
 تفـاوت  هـا سـبك  از چكـدام يه در دهدكه مي نشان نتايج

ـ  دهيد شيآزما و گواه گروه نيب يمعنادار  تنهـا  شـود، ينم

 نشـان  كـه  اسـت  دارمعنـا  شيآزمـا  گروه يتعهدها زانيم
 شده منجر هايآزمودن تعهد شيافزا به مداخله برنامة دهد يم

 بـا  رابطـه  در. نبود اداريمعن مداخله اثر موارد ريسا در. است
 و يافسردگ اختالل دو قيطر از هاسهيمقا كه يروان سالمت

ـ  به كه تيشخص اختالل و اضطراب  لـون يم آزمـون  لةيوس
  .گرفت قرار سهيمقا مورد زين شديم يريگاندازه
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  مداخله برنامة از بعد تعهد و تيهو يهاسبك در شيآزما و گواه گروه سةيمقا -4 جدول

�نيانگيم�ها گروه�رهايمتغ
 انحراف

�اريمع
����� مقدار�تعداد

  سطح
�يمعنادار

�ياجتناب/سردرگم سبك
��17/25�19/3�6شيآزما

167/0�10�871/0�
��67/24�59/6�6گواه

��67/28�31/8�6�977/0�10�352/0شيآزما�يهنجار سبك ��67/24�61/5�6گواه

��35�72/9�6�22/1�10�249/0شيآزما�ياطالعات سبك ��33/28�14/9�6گواه

�تعهد
��67/37�56/3�6�829/2�9�020/0شيآزما ��32�08/3�5گواه

  
  ميلون آزمون در مداخله برنامة از بعد گواه و شيآزما گروه سهيمقا -5 جدول

�رهايمتغ
 گروه

�سهيمقا
�نيانگيم

 انحراف
�اريمع

����� مقدار�تعداد
  سطح

�يدارمعنا

��66/6�78/3�6�404/2�10�037/0شيآزما�يمرز تيشخص اختالل ��33/12�37/4�6گواه

��66/3�55/3�6�15/1�9�276/0شيآزما�يافسردگ ��0/6�08/3�5گواه

�اضطراب
��33/3�25/2�6�15/1�9�278/0شيآزما ��40/5�64/3�5گواه

��83/9�87/3�6�76/1�10�107/0شيآزما�يوسواس تيشخص اختالل ��33/14�88/4�6گواه

��50/4�76/1�6�682/2�10�023/0شيآزما�ياجتماع ضد تيشخص اختالل ��83/7�48/2�6گواه
  

 و يمـرز  تيشخص اختالل يعني مورد دو در نتايج، براساس
 مـوارد  ريسـا  در. بود معنادار ياجتماع ضد تيشخص اختالل
 به مورد دو در مداخله نيبنابرا. نداشت يمعنادار اثر مداخله
  . بود شده منجر هايآزمودن نمرة كاهش

  
  بحث
 مداخله از قبل شد، مشاهده نتايج در كه گونه همان
 تفاوت هويت هاي سبك نظر از آزمايشي و گواه هاي گروه

 از كه داد نشان نتايج مداخله، از بعد. نداشتند باهم معناداري
 كه شده كسب و زودهنگام سردرگم، هويت هايسبك نظر
 كنند،مي اشاره ]3[ برزونسكي ديدگاه از اكتشاف نحوة به

 با نتايج اين. ندادند نشان را معناداري اثر مداخله هايبرنامه
 ]26 و 24[ سنتراك و مارسيا  شنهاداتيپ و نظري انتظارات

 برنامه دادند، نشان كه] 16[ همكاران و برمن پژوهش و
 است اثربخش دانشجويان در يابيهويت بهبود در مداخله
 مورد متغيرهاي شباهت وجود با رابطه اين در. دارد منافات
 جلسات در مداخالت اجراي احتمالي، داليل از يكي بررسي،

 برمن نتايج زيرا باشد، مقايسه هاي گروه پائين حجم و كمتر
 به. بود ترم يك طول در حداقل درسي واحد ارائه دنبال به

 مطالعه سه و ]15 و 14[ خارجي مطالعه دو نتايج با عالوه
 و ]17[ رئيسي توسط كه ايران در شده انجام آزمايشي
. دارد منافات نيز بود، شده انجام ]20[ كاكيا و ]18[ موسوي

 15 و نفري 20 هاي گروه نمونه حجم اخير، پژوهش سه در
 هويت بحران موضوع به تنها و شدمي شامل را نفري

 روش و نمونه حجم خارجي، مطالعه دو در و بودند، پرداخته
 احتمالي داليل كه بودند متفاوت وابسته متغيرهاي و مداخله

 متغيرهاي و مداخله روش در تفاوت است، ممكن تاييد عدم
 تا داشتند هويت بحران بر تمركز بيشتر كه باشد وابسته
 پائين حجم عالوه به هويت، هاي سبك گيري اندازه

 معناداري سطح به تفاوت، وجود با آماري نظر از ها آزمودني
 واحد يك ارائه عنوان به مداخله در ديگر طرف از. نرسيد
 اين در ولي ]16[ بود الزامي دانشجو حضور اختياري درسي
 براي ديگري ابزار هيچ ها آزمودني اخالقي تعهد جز برنامه

 مدت به طرح مدت طوالني اجراي با دوره يك در شركت
 در مداخله موضوع ماهيت دليل به. نداشت وجود ماه 8

 امر اين و بود ناپذير اجتناب مدت طوالني مداخله هويت،
 اثر كاهش آن دنبال به و ها آزمودني افت كاهش در

 درس دانشجويـان موارد اكثر در. اثرداشت احتماال متغيرها
 بهانه برنامه از خروج براي را خانوادگي مشكالت و خواندن

 در متغيرها تفكيك و وضوح عدم سو، ديگر از. كردندمي
 داليل از ديگر يكي تواندمي شده ذكر هايپژوهش

 جاي به هويت موضوع پژوهش اين در. باشد هاناهمخواني
 عوامل بخش دو در هويت، تحول يا و بحران كلي عنوان
 عدم. قرارگرفت بررسي مورد تعهد و اكتشاف به مربوط
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 اثربخشي شدن مخلوط به است ممكن متغيرها اين تفكيك
 چه چنان باشد، شده اثرمنجر بي متغير يك با مورد يك

 از بسياري در و است سبك و تعهد از تركيبي هويت
. است نگرفته صورت تفكيك اين ذكرشده هاي پژوهش

 اين در نيز گيري اندازه ابزارهاي كه است تذكر به الزم
 اثرگذار عامل يك كه است بوده متفاوت ها پژوهش
  . است ديگر احتمالي

 موجب تيهو در مداخله يهابرنامه كه نكته نيا با رابطه در
 با سهيمقا در انيدانشجو يابي تيهو در تعهد نديفرا بهبود
 نشان مداخله، از پيش به مربوط نتايج شود،يم گواه گروه

 از قبل آزمايشي و گواه گروه بين معناداري تفاوت كه داد
 بر معناداري اثر مداخله اجراي اما. ندارد وجود برنامه اجراي

 به آزمايشي وگروه داشت دانشجويان در تعهد افزايش
. دادند نشان خود از را بيشتري تعهد نمره معناداري صورت

 ،16 ،15 ،14 ،13[ هاپژوهش و نظري ديدگاه با نتايج اين
 در رسد مي نظر به. است هماهنگ ]20 و 18 ،17

 هويت بحران كاهش عنوان با شده ذكر هاي پژوهش
 منجر تعهد افزايش به مداخله تمركز عمل در دارد، احتمال

سبك در مداخله فرايند رسدمي نظر به بنابراين. باشد شده
 به نياز است شناختي موضوعي كه اكتشاف با مرتبط هاي

 به بيشتر كه تعهد با مقايسه در و دارد مدت طوالني مداخله
 بيشتري هايچالش با پردازد، مي اجتماعي و عاطفي اجزاء
 ماهيت به مداخله اثربخشي عدم شايد بنابراين. است رو روبه

 به چهچنان باشد مربوط تعهد و اكتشاف جزء دو متفاوت
 مختلف يهاحالت در افـراد گرفتن قرار يبرزونسك اعتقاد

 به مربوط اطالعات پردازش نديفرا بر است يمبتن تيهو
 گرفتن و تيهو به مربوط موضوعات انجام خود،
 اي و سبك سه اساس نيا بر. ]3[ است يشخص يها ميتصم
 و ياطالعات ،ياجتناب -سردرگم: است شده مشخص كرديرو

 تعهد برزونسكي. دارند شناختي كاركرد بيشتر كه يهنجار
 شناسدمي رفتار بر مداخله و هيجاني جزء يك عنوان به را

 از. كندمي ميانجي را رفتارها برخي بر هاسبك اثر كه
 براساس شده مطرح نظري هايمدل تمام كه آنجايي

 پژوهش اين نتايج اند،بوده رگرسيون بر مبتني هاي پژوهش
 نظري مدل و است عامل دو تفاوت مؤيد حدودي تا

 مداخله اثر زيرا. كند مي تاييد را جهت اين در برزونسكي
  .]5 و 3[ بود معنادار غير هاسبك در و دارمعنا تعهد در
 در مداخله يهابرنامه كه مساله نيا با رابطه در عالوه به

 با سهيمقا در يروانشناخت مشكالت كاهش موجب تيهو
 قبل ميلون آزمون نتايج بررسي با نتايج شود يم گواه گروه

 گونههمان. گرفت قرار بررسي مورد مداخله برنامه از بعد و
 اجراي از قبل آزمايشي و گواه هاي گروه شد، مشاهده كه

 بنابرايـن و نداشتند معناداري تفاوت باهم مداخله برنامه
 گروه با مقايسه در را آزمايشي گروه در تغييرات توان مي

 داد نشان آمده دست به نتايج. داد نسبت مداخله اثر به گواه

 اختالل و يمرز تيشخص اختالل يعني مورد دو در كه
 نيبنابرا. بود معنادار گروه دو تفاوت يضداجتماع تيشخص

. بود شده هايآزمودن نمرة كاهش به مورد دو در مداخله
 مداخله اثربخشي كه مختلفي هايپژوهش با بخش اين نتايج

 اندداده نشان را بيماري هاينشانه كاهش براي را هويت در
 رسد مي نظر به. است هماهنگ ]20 و 18 ،17 ،16 ،11[

 باشد كرده كمك ها آزمودني به يياب هويت فرايند بر توجه
 در هويت نقش چه چنان دهند كاهش را خود مشكالت تا

 شده دييتا اختالالت از باشماري آن ارتباط و گيري شكل
 افت پژوهش اين هاي محدوديت از. ]�11و�5،�7[ بود

 دختران به محدودبودن و نمونه كم حجم و ها آزمودني
 ضمن بعدي هاي پژوهش در شود مي توصيه. بود دانشجو

  .شود اقدام آزمايش تكرار به ها محدوديت اين به توجه
  

  گيري نتيجه
 عامل يك عنوان به تعهد بهبود در مداخله برنامه اثربخشي

 كاهش و رواني سالمت در آن نقش و يياب هويت در مهم
 شخصيت اختالل يعني بيماران از مقاوم گروه دو عالئم

 براي تواندمي مرزي شخصيت اختالل و ضداجتماعي
 تكرار به نياز امر اين براي البته. باشد نويدبخش درمانگران

 هاي جمعيت و فوق مشخصات با هايي گروه در پژوهش
 بر ديگري تاييد نتايج اين ديگر طرف از. است بزرگتر
 و تعهد و هويت سبك تفكيك بر مبني برزونسكي ديدگاه

 داد نشان نتايج عالوه به. است رواني سالمت در تعهد نقش
 مشكالت كاهش براي دانشگاه محيط در توان مي كه
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