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Abstract
Introduction: If the identity formation in teenagers is guided, it can help facilitate facing the
identity conflicts and overcoming the problems in this period. The present study was an attempt
to examine the relationship between early maladaptive schemas and identity styles in teenagers
in Sanandaj, Iran.
Method: The present study was a correlational descriptive one with 160 third grade high school
students selected using multi-stage cluster sampling. Participants were asked to respond to
Young’s Early Maladaptive Schema and Berzonsky’s Identity Style questionnaires. The
collected data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression statistical tests.
Results: The results showed a significant relationship between early maladaptive schemas and
identity styles. Also the multiple regression analysis showed that over vigilance/inhibition and
other tendencies are having the highest power in predicting identity styles.
Conclusion: Supporting the early maladaptive schema theory, the result of this study showed
that these schemas could be a good predictor for identity styles in teenagers. As such,
interventions based on such schemas can be helpful in guiding the formation of identity styles
and resolving identity crisis in teenagers.
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چکیده
مقدمه :در صورتی كه شکلگیری هویت را در نوجوانان هدایت كنیم ،میتوانیم حل بحران این دوره را در نوجوان تسهیل كرده و او را در
مواجهه با تعارضات هویتی حمایت كنیم .بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای هویت
نوجوانان شهر سنندج در سال  1332است.
روش :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی است .جهت بررسی تعداد  162نفر از دانشآموزان پایه سوم دبیرستان شهر سنندج
به صورت تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ ( )EMSSو سبکهای هویت
برزونسکی ( )ISIپاسخ دادند .دادههای بدست آمده از طریق روش همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای هویت رابطه معنادار وجود دارد .همچنین
یافتههای رگرسیون چند متغیری بیانگر این نکته هستند كه حوزههای گوش به زنگی بیش از حد و دیگر جهتمندی بیشترین توان پیشبینی
سبکهای هویت را دارند.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق با حمایت از نظریه طرحوارههای ناسازگار اولیه نشان میدهد این طرحوارهها میتوانند پیشبینی كننده مهمی
برای سبک شکلگیری هویت نوجوانان باشد .با توجه به یافتههای این پژوهش مداخلههای مبتنی بر طرحوارهها میتواند روش مفیدی جهت
هدایت شکلگیری سبک هویت و حل بحران نوجوانی باشد.
کلیدواژه ها :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سبک های هویت ،نوجوانان
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مقدمه
نوجوانی فرایندی زیستت شتناختی ،روانشناختی و جامعهشناختی
استتت [ .]1یکی از ابعاد مهم تحول در این دوره تالش نوجوان
برای كسب هویت در ابعاد مختلف است و به عنوان نقطه تعادل
بین خود و دیگر افرادی كه فرد را احاطه كردهاند [ ]2و مرحله
انتقالی بین كودكی و بزرگسالی [ ]3تعریف میشود.
دستتیابی به هویت ،بهعنوان توانایی تجربه خود به صورت چیزی
پیوسته و یکپارچه در طی زمان و عمل بر اساس آن و رسیدگی به
تعریفی خاص و منحصتتر به فرد از خود ،از تکالیف اصتتلی دوران
رشد و نوجوانی میباشد [ ]4و [.]1
از دیدگاه روانشتتناستتی ،نظریات متفاوتی درباره شتتکلگیری
هویت وجود دارد  .مهمترین آنها نظریه هال و گزل استتت كه
با توجه به تغییرات زیستتتی ،مبنای الگوهای رفتاری نوجوانی را
دوره شورش قلمداد میكنند .نظریه یادگیری اجتماعی بندورا  ،با
استتتناد به شتتواهد پژوهشتتی ،شتتکلگیری هویت را در قالب
تاثیرگذاری همستتا،ن ،ستترمشتتقدهی و تجربه جانشتتینی مورد
بررستی قرار داد .پیاژه و كلبرگ از صاحبنظران دیدگاه شناختی
رشد هویت را تابع تکامل شناختی میدانند و شناخت را به منزله
عنصتتر تحولی اخالق  ،معناجویی و هدفمندی زندگی به شتتمار
میآورند .با،خره ،نظری های زمینهای -فرهنگی نیز رشتتد و
تحول هویت را بر استتاس عوامل فرهنگی و خرده فرهنگی در
جامعه مورد بررسی قرار میدهند [.]6
فروید الگوی انگیزشتی تکوین هویت را بر اساس نظریه روانی-
جنستتی مطرح كرد ،در حالی كه اریکستتون الگوی ستتازمانی و
نهادینگی شکلگیری هویت را بر اساس نظریه روانی-اجتماعی
رشتد بیان داشت .اریکسون [ ]6در نظریه رشد روانی اجتماعی در
تعریف روانشتناختی هویت از آن به عنوان حستی از پیوستگی با
گذشتتته و جهتگیری برای آینده یاد میكند ،به گونهای كه فرد
باید اطالعات و مهارتهای كستتتب شتتتده از مراحل قبلی و
همچنین همانند ستازیهای پیشتین را تركیب و هویت شخصی
را برقرار نماید .به اعتقاد برگر هویت ،راه توستتعه مفهوم خود
برای در برگرفتن عوامل اجتماعی استتتت [ .]8آقامحمدیان و
شتیخروحانی [ ]3معتقدند كه هویت احساسی است كه از تبادل
فرد با واقعیت اجتماعیاش ناشتتی میشتتود و متاثر از تغییرات
محیط اجتماعی است .در حقیقت هویت فرد در طی تعامالت او
با محیط اطرافش شکل میگیرد [ .]12سیگلمن [ ]11نیز میزان
رشتتد هویت افراد را محصتتول عواملی از قبیل بافت فرهنگی
رابطه با والدین ،تجارب خارج از خانه و رشد شناختی میداند .به
اعتقتاد تتاجفتل [ ]12هویت اجتماعی افراد در زمینه و بافت
نگرشهای شتتخ به گروه خود شتتکل میگیرد و به پیش
داوری ،تعارضتتات بین گروهی ،فرهنگ و تبادل فرهنگی مربوط
میشتتود .افراد پس از حل بحران هویتی به تعهدات مشتتخصتتی
دستتت پیدا میكنند .تعهد نیز از نظر مارستتیا به معنای تثبیت و
اتخاذ تصتمیمات نستبتا پایدار و سرمایهگذاری شخصی بر روی
این تصمیمات میباشد [.]13

بر اساس دیدگاه شناختی-اجتماعی برزونسکی سبک های هویت
استراتژیهای شناختی-اجتماعی هستند كه افراد در زمان مواجهه
با تعارضات هویتی ار آنها استفاده میكنند [ .]14نظریه سبکهای
هویت به جای تمركز بر پیامد شتتتکلگیری ستتتبک ها ،بر فرایند
شتتتکتلگیری هویتت تتاكیتد می كند .خالء مزبور (درباره نادیده
انگاشتتتتن پیامد شتتتکل گیری ستتتبکها) به كمک مطالعاتی كه
درصدد بررسی رابطه بین سبکهای هویت متفاوت و شاخ های
بهزیستتی هستتند پر شده است .بر این اساس سه جهتگیری یا
سبک پردازش هویت شامل سبک اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم/
اجتنابی از یکدیگر متمایز میشتتوند [ .]11افراد با ستتبک هویت
اطالعاتی ،درباره دیدگاه خود شتتتکاو بوده و همواره متمایلند كه
قضتتتاوت خود را تتا هنگام پردازش و ارزیابی اطالعات مربوط به
خود به تعویق بیندازند .افراد با ستتبک هویت هنجاری در مواجهه
با تعارضتتات هویت به طور نستتبتا خودآیند از انتظارات و توقعات
«دیگران مهم» تبعیتت می كننتد [ .]16افراد بتا ستتتبک هویت
ستتردرگم /اجتنابی در مواجهه با تعارضتتات و تصتتمیمات فردی
اهمتالكتار و نتاراضتتتی بوده و عالقمندند كه رفتار آنها از طریق
تقاضاها و مشوقهای محیطی تعیین و كنترل گردد [.]16
همچنین «تعهد» یا «قاطعیت خود» ،به رفتار در موقعیتهایی كه
وستتوستته میشتتود به شتتکل دیگری رفتار كند ،ثبات میبخشتتد.
تعهتدات برای افراد احستتتاس هدفمندی و جهت گیری به همراه
داشته و به مثابه یک چارچوب مرجع عمل میكنند كه در محدوده
آنها رفتار و بازخورد ،ارزیابی و تنظیم میگردد.]18[ .
تحقیقات نشتتانگر آن استتت كه ستتبکهای هویت با مشتتکالت
ستتازگاری ،اختالل ستتلوو و بهزیستتتی روانشتتناختی [ ،]13عزت
نفس و مقابله موفقیت آمیز [ ،]22مشکالت رفتاری [ ،]21عملکرد
در دانشتگاه و انتظارات موفقیت [ ، ]22سازگاری با دانشگاه [،]23
مصرف مواد مخدر [ ، ]24موفقیت تحصیلی [ ،]21مصرف الکل و
حمایت پدر [ ، ]26حستتاستتیت نستتبت به پاداش و تنبیه [،]26
خودكشتی [ ]28و در نهایت عملکرد كلی خانواده [ ]23هویتیابی
عقیدتی و بین فردی دانشجویان [ ]32همبسته است.
همچنین تاثیر خانواده در شتتتکلگیری هویت در پژوهشهای
مختلف تایید شتتده استتت [ ]31[ ،]2و [ .]32در مجموع ،نقش
شتیوههای فرزند پروری [ ،]33داشتتن محیطی شفاف و صمیمی
[ ،]31[ ،]34كیفیت رابطه والدین و بحران هویت [ ]36و حمایت
اجتماعی والدین [ ]36در شکلگیری هویت نشان داده شده است.
در اثر تجتارب اولیته كودو بتا والدین و محیط اطراف ،به تدریج
نظام باورها ( طرحواره ،مفروضته ،افکار خودآیند) در ذهن او شکل
میگیرد .در این نظام ،باورها به صتتتورت نهفته باقی میماند و در
ستتتیر زنتتدگی برخی از حوادر آن را فعتتال میكننتتد .در اثر این
فعال ستتتازی ،عالیم شتتتناختی ،عاطفی و انگیزشتتتی ،رفتاری و
فیزیولوژیکی پدید میآیند [ .]38یکی از مفاهیم بنیادی حوزه روان
درمانی این است كه بسیاری از طرحوارهها در اوایل زندگی شکل
میگیرند ،به حركت خود ادامه میدهند و خودشتتتان را به تجارب
بعتدی زندگی تحمیل میكنند .یانگ مجموعهای از طرحوارهها را
مشتتتخ كرد كتته بتته اعتقتتاد او این طرحواره هتتا بتته عنوان
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تعیین رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با سبکهای هویت در دانش آموزان 66 /
طرحواره هتتای نتتاستتتازگتتار اولیتته دارای ویژگی هتتایی از قبیتتل،
درونمایههای عمیق ،فراگیر ،مکرر ،به شدت ناكارآمد و برگرفته از
خاطرات ،هیجانها و شتناختوارهها و احستاستات بدنی هستند و
هنگام فعال شتتدن ستتطال با،یی از عواطف را در برمیگیرند كه
حاصل تعامل خلقوخوی كودو با تجارب ناكارآمد او با خانواده و
اطرافیان در ستالهای اول زندگی است كه در مسیر زندگی تداوم
دارنتد و ستتتاختتارهتتای عمیق و یرقتابتل انکتار و تغییر دارنتتد،
طرحوارههای ناستازگار اولیه برای بقای خودشان میجنگند و این
نتیجه تالش فرد برای هماهنگی شناختی است [.]33
یانگ [ ]42در پنج حوزه مجزا هجده طرحواره را بیان كرده كه به
طور مختصر به تعریف آنها پرداخته میشود:
حوزه طرد و بریدگی :انتظار این كه نیازهای فرد برای امنیت ،ثبات،
محبت ،همدلی ،در میان گذاشتن احساسات ،پذیرش و احترام به
شیوهای قابل پیشبینی ارضاء نخواهد شد .طرحوارههای این حوزه
شامل :رهاشدگی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی،
نق و بیمهری و انزوای اجتماعی /بیگانگی میباشد .حوزه
خودگردانی و عملکرد مختل  :انتظاراتی كه فرد از خود و محیط
دارد به تواناییهای محسوس او برای جدایی ،بقاء و عملکرد مستقل
یا انجام موفقیتآمیز كارها تداخل میكنند .طرحوارههای این حوزه
عبارتند از:وابستگی /بیكفایتی عملی  ،آسیبپذیری نسبت به ضرر
و بیماری  ،گرفتاری و شکست .حوزه محدودیتهای مختل  :نق
در محدودیتهای درونی ،احساس مسئولیت در قبال دیگران یا
جهتگیری مثبت به اهداف بلند مدت زندگی ،این طرحوارهها منجر
به بروز مشکالتی در رابطه با رعایت حقوق دیگران ،همکاری با
دیگران ،تعهد یا هدفگزینی و رسیدن به اهداف واقعبینانه
میشوند .طرحوارههای این حوزه عبارتند از :استحقاق /بزرگمنشی
و خویشتنداری و خودانضباطی ناكافی .حوزه دیگر جهتمندی:
تمركز افراطی بر تمایالت ،احساسات و پاسخهای دیگران به
گونهای كه نیازهای خود فرد نادیده گرفته میشود .این كار به
منظور دریافت عشق و پذیرش ،تداوم و ارتباط با دیگران یا اجتناب
از انتقام و تالفی صورت میگیرد .در این طرحوارهها ،فرد معمو،
هیجانات و تمایالت طبیعی خود را واپس میزند و نسبت به آنها
ناآگاه است .این حوزه شامل طرحوارههای اطاعت ،ایثار و
پذیرشجویی/جلب توجه میباشد .حوزه گوش به زنگی بیش از حد
و بازداری :تأكید افراطی بر واپسزنی احساسات ،تکانهها و
انتخابهای خود انگیخته فرد یا برآورده ساختن قواعد و انتظارات
انعطافناپذیر و درونی شده درباره عملکرد و رفتار اخالقی كه ا لب
منجر به از بین رفتن خوشحالی ،ابراز عقیده ،آرامش خاطر ،روابط
نزدیک و سالمتی میشود .این حوزه شامل طرحوارههای
منفیگرایی /بدبینی ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه/
عیبجویی افراطی و تنبیه میباشد.
بر استتاس آنچه در ادبیات و پیشتتینه تحقیق مورد بررستتی قرار
گرفت در شتکلگیری و تکوین سبکهای هویت  ،عوامل زیادی
دخیتلانتد كته پژوهشهتای مختلف هر كتدام بته جنبهای از آن
پرداختتهانتد .تتاكنون پژوهش هتای بستتتیتار انتدكی در رابطه با

طرحوارههای ناستازگار اولیه انجام شده و همچنین هیچ پژوهشی
در رابطه با طرحوارههای ناستازگار اولیه و سبکهای هویت انجام
نشده است ،بر این اساس مهمترین ضرورت این پژوهش احساس
خالء پژوهشی میباشد .لذا پژوهش حاضر با هدف پوششدهی به
این كمبودها ،در نظر دارد نقش طرحوارههای ناستتازگار اولیه را در
تکوین سبکهای هویت در دانشآموزان سال سوم دبیرستان شهر
ستنندج مورد بررستی قرار دهد .در این پژوهش به دنبال پاسخ به
این ستتوال هستتتیم كه طرحوارههای ناستتازگار اولیه به چه میزان
سبک شکلگیری هویت افراد را پیشبینی میكند؟

روش
روش تحقیق ،توصتیفی از نوع همبستتگی است برای اندازهگیری
میزان رابطهها ،آزمون رگرستتیون چندمتغیره ستتلستتله مراتبی كه
روشتی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی
متغیر وابستتتته استتتت ،مورد استتتتفاده قرار گرفت .جامعه آماری
پژوهش تمامی دانش آموزان پستتر ستتال ستتوم دبیرستتتان شتتهر
سنندج در سال تحصیلی  1331-32می باشد .از این جامعه آماری
تعداد  162نفر به شتیوه تصادفی خوشهای چند مرحلهای از بین 8
مدرستته انتخاب شتتدند .ابتدا جامعه آماری به  2ناحیه آموزشتتی
تقستیم و سپس از هر ناحیه  4مدرسه به صورت تصادفی برگزیده
شتتتدند .در مرحله بعد از هر مدرستتته یک كالس انتخاب و مورد
ارزیتابی قرار گرفتنتد.در این پژوهش جهت گردآوری دادهها از دو
پرسشنامه استفاده گردید.

پرسشششنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه ( :)EMSSیانگ
برای اندازهگیری این ستازههای 18گانه ،پرستشنامه طرحوارههای
ناسازگار اولیه را ساخت كه در ویرایش اول و دوم  61سؤال داشت
و در ویرایش ستتوم پرستتشتتنامه  32ستتؤالی را طراحی كرد [.]41
یانگ ،نورمن و توماس [ ]42پرستتشتتنامه طرحوارههای ناستتازگار
اولیه  32ستتتؤالی ویرایش ستتتوم را بر روی نمونه  164نفری از
دانشتجویان امریکایی اعتباریابی كردهاند كه اعتبار پرسشنامه را با
استتتفاده از روش همستتانی درونی و بازآزمایی به ترتیب  2/31و
 2/81گزارش كردند .همچنین ضتترایب روایی همگرا پرستتشتتنامه
طرحوارههتای نتاستتتازگتار اولیه در آلفای كرونباخ و تصتتتنیف با
پرستتشتتنامه افستتردگی به ترتیب ( 2/62و  )2/63مقیاس اختالل
كاركردی نگرشی ( 2/62و  ،) 2/62پرسشنامه تشخی شخصیت
نستخه بازنگری شده ( 2/61و  ،) 2/64پرسشنامه عاطفه مثبت به
ترتیتب ( 2/66و  )2/63و عاطفه منفی به ترتیب ( 2/81و ،)2/83
پرستتتشتتتنامه اعتمادبه نفس به ترتیب آلفای كرونباخ و تصتتتنیف
( 2/66و  ،)2/61مقیتاس بازنگری چک لیستتتت عالیم به ترتیب
( 2/66و  )2/32بته دستتتت آمتد كه در كل نمونه معنادار بود .به
عالوه تحلیل واریانس چند متغیری نشتان داد كه بین دانشجویان
دختر و پسر به صورت جزئی در عامل هفتم (وابستگی /بیكفایتی
عملی) ،دوازدهم (بازداری هیجانی) و چهاردهم (استحقاق داشتن/
برتری داشتتن) تفاوت وجود ندارد .در مورد شیوه نمره گذاری هر
آیتم بر روی یتک مقیاس  6درجه ای قرار داده میشتتتود نمره 1
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"اصتال در مورد من صدق نمیكند" و نمره  "6دقیقا مرا توصیف
میكند" می باشتتد در این پرستتشتتنامه  21ستتوال حوزه طرد و
بریدگی 22 ،ستتتو،ل حوزه عملکردهی مختل 11 ،ستتتوال حوزه
بازداری و دیگر جهت مندی 22 ،سوال حوزه گوش به زنگی بیش
از حد و  12سوال نیز حوزه محدودیت های مختل را میسنجد.
پرسشششنامه سبکهای هویت برزونسکي ( :)ISIپرسشنامه
ستبک های هویت اولین بار توستط برزونسکی [ ]43برای اندازه
گیری فرایندهای شتتتناختی  -اجتماعی كه نوجوانان در برخورد با
مستائل مربوط به هویت از آن استتفاده میكنند ،طراحی شد .این
پرستشتنامه شتامل  42سوال است كه  11سوال به سبک هویت
اطالعاتی 3 ،سوال به سبک هویت هنجاری و  12سوال به سبک
هویت سردرگم /اجتنابی و  12سوال نیز به مقیاس تعهد اختصاص
داده شتتده استتت .از ستته مقیاس نخستتت پرستتشتنامه برای برای
سنجش سبکهای هویت استفاده شد.
افراد بر روی یتتک مقیتتاس پنج درجتته ای (كتتامال مختتالف ،1
مختالف 2؛ تاحدودی موافق 3؛ موافق 4؛ كامال موافق  )1به
ستتوا،ت پاستتخ می دهند .برزونستتکی [ ]44در آخرین (ستتومین)
نستخه تجدیدنظر شتده پرستشنامه خود ضرایب آلفای كرونباخ (
 )N 618برای هر یتتک از خرده مقیتتاس هتتا را  2/64 ، 2/62و
 2/61 ،2/66به ترتیب برای سبک اطالعاتی ،هنجاری ،سردرگم /
اجتنابی و تعهد هویت گزارش كرده است.
تحلیل دادهها بهكمک روشهای آماری توصتتتیفی و استتتتنباطی
(آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری روش گام به
گام) با به كار گیری نرمافزار  SPSS19انجام شد.

یافتهها
یافته های توصتتتیفی این پژوهش شتتتامل شتتتاخ های آماری
میانگین و انحراف معیار ستتتؤا،ت مقیاسهای مورد استتتتفاده و
خردهمقیاسهای آنان میباشتتد كه در جدول 1نشتتان داده شتتده
است.
نمرات مقیتاسهای مورد استتتتفاده ،از جمع نمرات هر مقیاس به
دستت آمد .لذا مقیاس به كار گرفته شتده حداقل فاصلهای است.
براستتتاس دادههتتای جتتدول ،1میتتانگین و انحراف معیتتار خرده
مقیاسهای ستتبکهای هویت شتتامل هویت اطالعاتی 38/18 ،و
 ،6/83هویت هنجاری  23/38و  ،1/16هویت ستتتردرگم اجتنابی
 21/81و  ،1/31و تعهد هویت  31/66و  1/31به دست آمد.
در متغیر طرحوارههای ناسازگار اولیه نیز میانگین و انحراف معیار
خرده مقیاسها بترتیب در حوزه طرد و بریدگی  66/32و ،13/66
حوزه عملکرد مختتل  11/86و  ،11/34حوزه دیگر جهتتتمنتتدی
 46/13و  ،12/42حوزه گوش بتته زنگی  66/86و  14/36و حوزه
محدودیت های مختل  32/61و  8/24بود .ماتریس همبستتتتگی
متغیرهای پژوهش درجدول شماره 2نمایش داده شده است :همان
طور كه در جدول 2مشتاهده میشود ،بین حوزه دیگر جهتمندی
و ستتتبتتک هتتای هتویتتت اطالعتتاتی ( r 2/163و ،)p>2/21
هنجاری( r 2/228و  )p>2/21و ستتتردرگم/اجتنابی( r 2/326و
 )p>2/21رابطه مثبت و معنادار به دست آمده است .همچنین بین
حوزه گوش به زنگی و ستتبکهای هویت اطالعاتی( r 2/223و
 ،)p>2/21هتتتتنتتتتجتتتتاری( r 2/133و  )p>2/21و
سردرگم/اجتنابی( r 2/161و  )p>2/21نیز رابطه مثبت و معنادار
به دست آمد.

جدول .1میانگین و انحراف معیار سؤا،ت مقیاسهای سبکهای هویت و طرحوارههای ناسازگار اولیه
متغیر

خرده مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

سبکهای هویت

هویت اطالعاتی
هویت هنجاری
هویت سردرگم/اجتنابی
تعهد هویت
حوزه طرد و بریدگی
حوزه عملکرد مختل
حوزه دیگر جهتمندی
حوزه گوش به زنگی
حوزه محدودیتهای مختل

38/1813
23/3813
21/8188
31/6612
66/3263
11/8688
46/1338
66/8612
32/6122

6/883
1/162
1/314
1/316
13/661
11/3436
12/424
14/361
8/241

طرحوارههای ناسازگار اولیه

جدول .2نتایج همبستگی بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای هویت
()1

( )1هویتاطالعاتی
( )2هویت هنجاری
()3هویت سردرگم/اجتنابی
()4تعهد هویت
( )1طرد و بریدگی
( )6عملکرد مختل
()7دیگرجهتمندی
( )8گوش به زنگی
()3محدودیتهای مختل

1
2/482
-2/122
**
2/121
2/243
-2/246
*
2/163
**
2/223
2/133
**

()2

()3

1
-2/211
**
2/432
2/263
2/216
**
2/228
*
2/133
2/246

()4

1
-2/332
**
2/262
**
2/244
**
2/326
*
2/161
*
2/118

**

()5

1
-2/138
**
-2/286
-2/266
2/226
-2/231
*

1
**
2/626
**
2/611
**
2/614
**
2/416

()7

()6

1
2/146
**
2/612
**
2/411
**

1
**
2/163
**
2/366

()8

1
2/446

()9

**

1

 ** p>2/21و * p>2/21
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نمودار .1نمودار پراكنش نمرات پیش بینی شده و باقیماندهها

سه مفروضهی مستقل و نرمال بودن و همچنین همگنی پراكنش
از طریق نمودار پراكنش نمرات  Yپیش بینی شده است) Ỹ ( ،
روی محور افقی و باقیماندهها (  )Y- Ỹروی محور عمودی ،قابل
بررسی است .از این رو نمودار  1ترسیم شده است.
براساس نحوهی پراكندگی نقاط در نمودار ،1میتوان استنباط
نمود بیشتر نقاط نمودار برای هر سطال از نمرهی پیشبینی شده،
نزدیک و حول مركز نمودار یا خط رگرسیون است .لذا مفروضات
تحلیل رگرسیون برقرارند.
نتایج حاصل از اجرای تحلیل رگرسیون در جداول  3و  4خالصه
شده است .براساس دادههای جدول  3تغییرات  Fبرای سبک
هویت اطالعاتی پس از ورود متغیرهای گوشبهزنگی و عملکرد
مختل در سطال  p>2/223معنادار به دست آمد و در مورد سایر
متغیرها معنادار نشد .به عبارتی متغیرهای مذكور اثر معناداری بر
سبک هویت اطالعاتی دارند و در مجموع 12/2درصد از واریانس
متغیر مذكور را پیشبینی میكنند.

از طرفتتی بتتین حتتوزه طتترد و بریتتدگی بتتا ستتبک هویتتت
ستتتتردرگم/اجتنابی ( r 2/26و  )p>2/21و تعهتتتتد هویتتتتت
( r -2/138و  )p>2/21و حتتتوزه عملکتتترد مختتتتل بتتتا
ستتتبک هویتتتت ستتتردرگم/اجتنابی ( r 2/244و  )p>2/21و
تعهتتد هویتتت ( r -2/286و  )p>2/21رابطتته معنتتادار دیتتده
شتتد .چنانچتته اشتتاره شتتد بیشتتترین ضتتریب همبستتتگی بتتین
حتتوزههتتای طرحتتوارههتتای ناستتازگار اولیتته و ستتبکهتتای
هویتتت ،در رابطتته حتتوزه دیگتتر جهتتتمنتتدی و ستتبک هویتتت
ستتردرگم/اجتنابی متتیباشتتد .ایتتن بتتدان معناستتت كتته بتتا
افتتزایش تمركتتز افراطتتی بتتر تمتتایالت دیگتتران و نادیتتده
گرفتن نیازهای ختود فترد ،عالقته بته كنتترل رفتتار از طریتق
تقاضاها و مشوقهای محیطی نیز افزایش مییابد.
به منظور آزمون فرضتیههتا از تحلیتل رگرستیون چنتد متغیتره
بتتر استتاس رویتته گتتام بتته گتتام استتتفاده گردیتتد لتتذا پتتیش از
اجرای رگرسیون، ،زم است مفروضات آن بررسی گردید.

جدول  .3خالصه مدل متغیرهای تأثیرگذار بر سبکهای هویت با استفاده از روش گام به گام
متغیر مالك

سبک هویت
اطالعاتی
سبک هویت
هنجاری
سبک هویت
سردرگم/اجتنابی
تعهد هویت

R

R2

مجذورR
تنظیم شده

2/22

2/21

2/24

2/21

2/32

2/12

2/23

2/21

3/36

دیگرجهتمندی

2/22

2/24

2/23

2/24

6/11

2/228

دیگرجهتمندی

2/32

2/23

2/28

2/23

16/23

2/221

عملکرد مختل
عملکرد مختل
وگوشبهزنگی

2/28

2/28

2/26

2/28

14/14

2/221

2/38

2/14

2/13

2/26

11/84

2/221

متغیر پیشبین

()1
()2

()1
()2

آمارههای تغییریافته

گوشبهزنگی
گوشبهزنگی
وعملکردمختل

دوبرین-
واتسون

تغییرات
مجذورR

تغییرات
F

معناداری
تغییراتF

8/28

2/221
2/223

1/46
1/84
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جدول  4ضرایب تأثیر طرحوارههای ناسازگار اولیه در معادله رگرسیون با استفاده از روش گام به گام
متغیر مالك

متغیر پیشبین

B

خطای
استاندارد B

BETA

T

P

سبک هویت اطالعاتی

گوش به زنگی و
عملکرد مختل

2/18

2/24

2/42

4/22

2/221

-2/12

2/24

-2/23

-3/26

2/223

سبک هویت هنجاری

دیگرجهتمندی

2/12

2/33

2/22

2/66

2/228

سبک هویت سردرگم/اجتنابی

دیگرجهتمندی

2/16

2/24

2/32

4/23

2/221

تعهد هویت

عملکرد مختل و
گوش به زنگی

-2/16

2/23

-2/48

-1/18

2/221

2/12

2/23

2/32

3/44

2/221

همچنین تغییرات  Fبرای سبک هویت هنجاری و سبک هویت
سردرگم/اجتنابی پس از ورود متغیر دیگرجهتمندی به ترتیب در
سطال  p>2/228و  p>2/221معنادار به دست آمد و در حالی كه
در سایر متغیرها معنادار نشد .به عبارتی متغیر مذكور اثر معناداری
بر سبک هویت هنجاری و سردرگم /اجتنابی دارد و در مجموع 4/3
درصد از واریانس سبک هویت هنجاری و  3/4درصد از واریانس
سبک سردرگم/اجتنابی را پیشبینی میكند.
از طرفی ،تغییرات  Fبرای تعهد هویت پس از ورود متغیرهای
عملکرد مختل و گوش به زنگی در سطال  p>2/221معنادار به
دست آمد و در سایر متغیرها معنادار نشد .در واقع متغیرهای مذكور
اثر معناداری بر تعهد هویت داشته و  14/6درصد از واریانس این
متغیر را پیشبینی میكنند.
همچنین مقادیر به دست آمده آماره دوبرین-واتسون حدودا در
فاصله  1/1تا  2/1قرار دارد .كه نشان دهنده عدم همبستگی
باقیماندههای مدل و در نتیجه موید استقالل مشاهدات هست كه
یکی از فرضیههای اصلی به كارگیری مدل رگرسیون خطی
میباشد.
طرحوارهها دادههای جدول 4نشانگر آن است كه متغیر گوش به
زنگی با مقدار(  t 4/228و  )P>2/2221رابطه مثبت و معنادار و
متغیر «عملکرد مختل» با مقدار ( t -3/262و  )P>2/21رابطه
منفی و معناداری با سبک هویت اطالعاتی دارند .همچنین میزان
تاثیر متغیرهای گوش به زنگی و عملکرد مختل بر پیشبینی سبک
هویت اطالعاتی به ترتیب ( )β 2/401و( )β -2/232میباشد.
همچنین متغیر دیگر جهتمندی رابطه مثبت و معناداری با سبک
هویت هنجاری ( t 2/668و  )P>2/21و سبک هویت سردرگم/
اجتنابی ( t 4/236و  )P>2/2221دارد .میزان تاثیر حوزه دیگر
جهتمندی طرحوارههای ناسازگار اولیه بر پیشبینی سبک هویت
هنجاری و سردرگم /اجتنابی نیز به ترتیب ( )β 2/228و
( )β 2/326میباشد.
در بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه (حوزهها) و تعهد
هویت یافتهها نشان داد متغیر عملکرد مختل ( t -1/182و
 )P>2/2221رابطه منفی و معناداری با تعهد هویت دارد .همچنین
متغیر گوش به زنگی ( t 3/441و  )P>2/221رابطه مثبت و
معناداری با تعهد هویت نشان داد .از طرفی دیگر میزان تاثیر

متغیرهای عملکرد مختل و گوش به زنگی بر پیشبینی سبک تعهد
هویت به ترتیب ( )β -2/482و ( )β 2/32میباشد.

بحث
پژوهش حاضتتر با هدف تعیین ارتباط بین طرحوارههای ناستتازگار
اولیه با ستتبکهای هویت در دانشآموزان ستتال ستتوم دبیرستتتان
انجام گرفت .به روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و رویه گام به
گام روابط موجود آزمون شدند .نتایج نشان دادند بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و سبک هویت اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
بته عبتتارت دیگر حوزههتتای گوش بته زنگی و عملکرد مختتتل،
تغییرات در ستتتبتک هویتت اطالعاتی را پیش بینی میكنند .در
راستتتای تبیین نتایج حاصتتله میتوان چنین برداشتتت كرد كه با
افزایش گرایش بتته طرحوارههتتای گوش بته زنگی بیشازحتتد و
بازداری ،افراد تاكید افراطی بر واپسزنی احستتاستتات ،تکانهها و
انتخابهای خود انگیخته پیدا میكنند كه باعث میشتتتود همواره
قضاوتهای خود را تا ارزیابی اطالعات مربوطه به تاخیر بیندازند
افرادی كته طرحوارههتایشتتتان در این حوزه قرار میگیرد ،تمركز
افراطی بر تمایالت ،احستاسات و پاسخهای دیگران دارند به گونه
ای كته نیتازهای خودشتتتان را نادیده میگیرند .این كار به مظور
دریافت عشق و پذیرش ،تداوم ارتباط با دیگران یا اجتناب از انتقام
و تالفی صتتورت میگیرد .این طرحوارهها بطور معمول در خانواده
هتایی به وجود میآید كه كودو را با قید و شتتترط پذیرفتهاند و
كودو برای دستیابی به توج ه ،عشق و پذیرش دیگران باید جنبه
های مهم شتخصتیت خود را نادیده میگرفته است [ .]42ازسوی
دیگر افراد با ستتبک هویت اطالعاتی ،درباره دیدگاه خود شتتکاو
بوده و همواره متمتایلند كه قضتتتاوت خود را تا هنگام پردازش و
ارزیتابی اطالعات مربوط به خود به تعویق بیندازند [ .]16پس به
نظر میرستتد افراد دارای ستتبک هویت اطالعاتی دارای طرحواره
گوش به زنگی باشند.
همچنین در تبیین رابطته منفی طرحوارههتای حوزه خودگردانی و
عملکرد مختل با ستبک هویت اطالعاتی چنین میتوان برداشتت
كرد كه با افزایش انتظارات فرد از خود و محیط رفتار او به ستمت
جدایی و استقالل سوق پیدا میكند .افراد این حوزه ،توانایی برای
جداشتتدن از خانواده و عملکرد مستتتتقل را ندارند .این توانایی در
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تعیین رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با سبکهای هویت در دانش آموزان 81 /
مقایسته با همستا،ن ستنجیده میشتود .طرحوارههای این حوزه،
معمو ،در خانواده هایی به وجود میآید كه اعتماد به نفس كودو
را كتاهش میدهند ،گرفتارند و یا بیش از حد از كودو محافظت
میكننتد .افراد برخوردار از ستتتبتک هویتت اطالعاتی همواره به
جستتتجو ،پردازش و ارزیابی اطالعات مربوط به خود مشتتغولند و
پیوستتته درگیر یک فرایند خود-كاوشتتی میباشتتند و این عمل با
طرحوارههتای حوزه خود گردانی و عملکرد مختتل كته شتتتامتل
وابستتتگی /بیكفایتی عملی و آستتیبپذیری نستتبت به ضتترر یا
بیماری ،گرفتاری و عدم پیشتترفت رابطه معکوس دارد ،این نتیجه
با نتایج تحقیقات []14[ ،]16و [ ]11همسو است.
بر مبنای یافتههای تحقیق حاضر ناسازگار اولیه و سبک هویت
هنجاری دارای رابطه مثبت و معنادار میباشند كه همسو با یافته
های تحقیق بروزنسکی [ ]16میباشد .بدین معنی كه حوزهی دیگر
جهتمندی ،تغییرات در سبک هویت هنجاری را به طور معناداری
پیشبینی میكند .سه طرحوارهای كه در این حوزه شکل میگیرند
شامل اطاعت ،ایثار ،تاییدجویی/جلب توجه است .افراد دارای این
حوزه تمایل افراد به دریافت عشق  ،پذیرش ،تداوم ارتباط با دیگران
به طور نسبتا خودآیند ،تبعیت از انتظارت و توقعات دیگران مهم را
دارند.و این امر منجر به همنوایی با افراد مهم زندگیشان میشود و
بدین طریق در مقابل تهدیدات بالقوه از پاسخهای قبلی شان
استفاده میكنند و دست به تحریفهای شناختی زده و سعی در
حفظ موجودیت قبلی خود دارند .عالوه بر این طرحوارههای
ناسازگار اولیه در حوزهی دیگر جهتمندی تغییرات در سبک هویت
سردرگم/اجتنابی را پیشبینی میكند كه همسو با نتیجه تحقیق
بروزنسکی [ ]16میباشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت كه
تأكید افراطی در كسب تأیید ،توجه و پذیرش از سوی دیگران كه
مانع شکلگیری معنایی مطمئن و واقعی از خود میشود .گاهی
اوقات این طرحواره با تأكید افراطی بر مقام و منزلت ،برای دستیابی
فرد به تأیید ،تحسین و توجه دیگران است ،این طرحواره ،ا لب
منجر به اتخاد تصمیماتی یر قابل اطمینان و ناخوشایند در مورد
وقایع زندگی میگردد .كه در نهایت باعث به وجود آمدن نوعی
سردرگمی و عدم تعهد در نوجوانان میشود كه در نتیجه به
رفتارهای یرانطباقی و سطوح پایین وظیفه شناسی میانجامد.
بررسیها نشان میدهد طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد هویت
دارای رابطه معناداری میباشند ،این یافته با تحقیق شکری و
همکاران [ ]18همسو است .در این رابطه حوزههای گوش به زنگی
و عملکرد مختل تغییرات در تعهد هویت را پیشبینی نمودند.

بهعبارت دیگر با افزایش انتظارات از خود و محیط پیرامون تمایل
فرد به عدم تعهد (رفتار كردن متناسب با موقعیت) افزایش و ثبات
رفتاری و قاطعیت فرد كاهش مییابد و بالعکس .همچنین با
افزایش تأكید بر واپسزنی احساسات و تکانهها و انتخابهای
خودانگیخته تمایل فرد به عدم تعهد به رفتار در یک چارچوب مرجع
نیز افزایش مییابد.

نتیجهگیری
بهطور كلی یافتههای حاصل از ضرایب همبستگی و معاد،ت
رگرسیونی روشنگر آن بود كه بین دو متغیر طرحوارههای ناسازگار
اولیه در حوزههای مختلف و سبکهای هویت ارتباط معنادار وجود
دارد و سبکهای هویت به طور متفاوتی توسط طرحوارههای
ناسازگار اولیه كه البا در سالهای اول زندگی بهوجود میآیند قابل
پیشبینی است.
با توجه به نتایج به دست آمده مشخ شد كه طرحوارههای
ناسازگار اولیه كه تا سالهای نوجوانی به ثبات میرسند به میزان
با،یی در شکلگیری سبک هویت افراد موثر است .با در نظر داشتن
این موضوع كه طرحوارهها در دوران كودكی شکل گرفته و تاثیر
خانواده بر هویت [ ]36[ ، ]31[ ، ]34[ ، ]33[ ، ]32[ ، ]31[ ، ]2و
[ ]36منجر به ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای
هویت میشود كه به فضای حاكم بر سیستم خانواده  ،مدرسه ،
نحوه تعامالت والدین و معلمان با كودكان و نوجوانان تاثیر می-
گذارد ،راهبردهایی را جهت تربیت كودكان و نوجوانان پیش گرفته
شود كه به طور موثری در شکلگیری هویت آنها نقش داشته
باشیم .همچنین یافته های این پژوهش میتواند یاریگر درمانگران
وخانوادهها برای توجه به فرآیند تعلیم و تربیت در دوران كودكی و
نوجوانی باشد .محدودیت اصلی این پژوهش حجم پایین نمونه
تحقیق بود؛ درنتیجه در تعمیم نتایج به جامعه باید احتیاط شود .در
راستای این پژوهش پیشنهاد میشود كه تحقیقات مشابهی جهت
تایید نتایج این پژوهش انجام گردد همچنین مطلوب است رابطه
طرحوارههای ناسازگار اولیه و پایگاه هویت جهت تسهیل و جهت
دادن فرایند شکلگیری هویت موفق در نوجوانان مورد بررسی قرار
گیرد.
تشکر و قدرداني :محققین بر خود ،زم میدانند از تمام
دانشآموزانی صادقانه و دوستانه ما را در انجام این پژوهش یاری
دادند صمیمانه قدردانی نمایند.
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