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Abstract
Introduction: In processing of universalization and universal making, identity will be one of
the most important problems in front of developing regions and proceeding this category will
unavoidable.
Purpose: The purpose of this research is investigating the relationship between identity
styles, responsibility, religious biases and loneliness among MA students in Islamic Azad
University Semnan Branch.
Methodology: The sample of this study involves 250 MA students in Islamic Azad
University Semnan Branch and we have used sampling method to select the participants. The
present research tool is Berzonsky’s identity styles, responsibility, Allport’s religious biases
and UCLA loneliness and solidarity research method. For analyzing data by the use of
multivariate regression statistic method and Pierson’s solidarity, the investigation hypotheses
have been tested.
Results: The results showed that dizzy/avoidance identity style could predict the students’
loneliness. Also, there is an inverse and negative relationship between their responsibility and
commitments and the students’ loneliness and there is no ability to predict the students’
loneliness based on religious biases. Finally we come to this conclusion that there is no
significant difference between two groups of girls and boys in terms of identity styles,
responsibility, religious biases and loneliness.
Conclusion: For decreasing loneliness, it is better to encourage the commitment and
normative styles in people and making responsible sense in them.
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چکیده
مقدمه :هویت ،یکی از مهمترین مسائل و چالشهای پیش روی جوامع در حال توسعه در طی فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی
خواهد بود و پرداختن به این مقوله ضرورتی اجتناب ناپذیر مینماید.
هدف :هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای هویت ،مسئولیتپذیری و جهتگیری مذهبی با احساس تنهایی دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان است.
روش :نمونه پژوهش مورد نظر شامل  250نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی سمنان میباشد ،که برای
مسئولیتپذیری،جهتگیری مذهبی آلپورت و احساس تنهایی  UCLAو روش تحقیق همبستگی میباشد .برای تجزیه و تحلیل
داده ها با استفاده از روشهای آماری رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون به آزمون فرضیههای مورد تحقیق پرداخته شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که سبک هویت سردرگم/اجتنابی توان پیشبینی احساس تنهایی دانشجویان را دارد .همچنین احساس
تنهایی دانشجویان با حس مسئولیتپذیری و تعهدشان رابطه عکس و منفی دارد و توان پیشبینی احساس تنهایی دانشجویان بر
اساس جهت گیری مذهبی شان وجود ندارد .در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بین دو گروه دختران و پسران نیز از نظر سبکهای
هویت ،مسئولیتپذیری ،جهتگیری مذهبی و احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری :برای کاهش احساس تنهایی بهتر است سبک هویت متعهد و هنجاری را در افراد تقویت نمود و حس مسئولیت
پذیری را در ایشان بوجود آورد.
کلید واژهها :سبکهای هویت ،مسئولیتپذیری ،جهتگیری مذهبی ،احساس تنهایی
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دانش .)1389 ،آملینگ 5از مذهب به مثابه یک مجموعه

مقدمه
یکی از مسائل مهم و ضروری در دنیای امروزی

عقاید سازمان یافته یاد میکند که به سئواالت زندگی

پرداختن به موضوع هویت 1است ،چرا که رشد انسان را

پاسخ میدهد و در قلب متون مذهبی ،تشریفات و اعمال

در زمینههای مختلف روانشناختی از جمله شخصیت میسر

سازماندهی میشود .اسپیکال و همکاران ،مذهب را به

میسازد ،اریکسون اصطالح «بحران هویت» 2را در

عنوان یک نظام مرجع برای تفسیر وقایع زندگی مورد

توصیف فرایند رشد هویت مطرح میکند ،و معتقد است

بحث قرار میدهند .مذهب به عنوان یک نظام با معنا

که بحران هویت را بخش جدایی ناپذیر از سردرگمی

تصور میشود که افراد از آن برای کمک به فهم مسایل

هویت مینامند .قشر دانشجو به مثابه نقطه کانونی مسئله

جهانی ،پیشبینی ،مهار وقایع و حفظ حرمت خود استفاده

هویت ،حائز اهمیت است .شاید استنباط این باشد که

میکنند .در همین زمینه ،یکی از موضوعات دینی و

دانشگاه مجالی را برای دانشجویان جهت نیل به هویت

مذهبی ،که از سوی محققان به عنوان شاخص پیروی یا

شخصی فراهم آورد و در این راستا با شناخت ویژگیها،

تمایل به آموزههای دینی در پیشینه تحقیقات مطرخ شده،

نیازها و خواستههای هر یک از آنان برنامهریزان و دست

جهتگیری مذهبی است (گل پرور ،خاکسار.)1391 ،

اندرکاران حوزه آموزش عالی را یاری نموده تا بتوانند

این مفهوم به دالیل ابزاری بودن افراد ،در گزاردن

آگاهانه ،مدبرانه و معطوف به هدف خط مشیهایی را

کنشهای مذهبی داللت دارد (البرزی ،جوکار.)1390 ،

برای این قشر طراحی نمایند.
کار کردن نیاز هر انسان سالم و درمانگر احساسی

مطلوب و سطح موجود در روابط اجتماعی افراد است و

نگر و خیالپردازی جوانان است .جوانی که به دنیای کار

هر چه این تفاوت بیشتر باشد احساس تنهایی بیشتر است و

وارد میشود ،فشارهای ناشی از هیجانات جوانی را بهتر

تنهایی نوعی احساس تهی بودن و خالء درونی است .فرد

تحمل کرده و رشد اجتماعی ،فکری و عاطفی وی تسریع

احساس انزوا کرده و از دنیا جدا میشود ،از کسانی که

میشود .محققین معتقدند اگر همه افراد به مسئولیت 3های

دلش میخواست با آنها رابطه داشته باشد ،میبرد .انواع و

خود عمل کنند و خود را متعهد به انجام آن بدانند جامعه

درجات مختلفی از احساس تنهایی وجود دارد ،شاید

با پیشرفت بیشتری روبرو میشود و از بسیاری جرم و

تنهایی را به صورت یک احساس مبهم از درست نبودن

جنایتها کاسته خواهد شد (طباطبایی ،کاکایی ،محمدی،

تجربه امور ،تجربه کند ،این نوع حالت نوع خفیفی از

.)1391

احساس تهی بودن است .شاید هم تنهایی را به صورت

نبایدها و نیز ارزشهای اختصاصی و تعمیم یافته ،از

 .)1388یک نوع از تنهایی به گم کردن یک شخص

موثرترین تکیهگاههای روانی به شمار میرود و قادر است

خاص ،به دلیل مرگ یا دوریاش مربوط میشود ،نوع

معنای زندگی را در لحظههای عمر فراهم کند و در

دیگر تنهایی ناشی از فقدان تماس با مردم است ،به دلیل

شرایط خاص نیز با فراهم سازی تکیه گاههای تبیینی ،فرد

اینکه ممکن است واقعاً به صورت فیزیکی به خاطر کار

را از تعلیق و بیمعنایی نجات دهد (کرمانی مامازندی،

در شیفت شب یا اقامت در ساختمانی که مردم به ندرت

1. Identity
2. Crisis of identity
3. Responsibility
4. Religion

5. Amling
6. Soleness sensation
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به آنجا رفت و آمد میکنند ،از دیگران جدا شده باشد،

هنجاری 11یا اطالعاتی 12داشتند اختالالت رفتاری کمتری

فرد حتی ممکن است از نظر عاطفی احساس تنهایی کند،

از خود نشان دادند.

در حالیکه در میان مردم هست ولی در برقراری رابطه با

در پژوهشی که رنجبران در سال  1390تحت عنوان

آنها دچار مشکل میباشد .ویس )1973( 7بین تنهایی

رابطه سبکهای هویت و خودکارآمدی با سالمت روان

ناشی از انزوای اجتماعی و تنهایی ناشی از انزوای عاطفی

دانشآموزان پسر و دختر  15تا  18ساله مراکز شبانه

تفاوت قائل شده است و بر این اساس ،دو مقوله تنهایی

روزی استان تهران انجام داده است ،نمونه پژوهش

عاطفی و تنهایی اجتماعی را ارائه کرده است ،تنهایی

مذکور شامل  180نفر دانشآموز شبانه روزی و  110نفر

عاطفی در نتیجه فقدان وابستگی عاطفی فرد به اشخاص

دانشآموز مدارس عادی بوده است .نتایج نشان داد که

دیگر بوجود میآید در حالیکه در تنهایی اجتماعی فقدان

سبک هویت هنجاری توان پیشبینی سالمت روان و

مشارکت فرد در روابط و شبکههای اجتماعی برجستگی

سبک هویت اطالعاتی توان پیشبینی خودکارآمدی

دارد (ارنست ،کاکلوپو.)2005 ،

دانشآموزان دارد .همچنین بین دختران و پسران از نظر

برزونسکی )2003( 8به بررسی ارتباط بین سبک-

سبکهای هویت تفاوت معناداری وجود ندارد.

پرداخت .نتایج نشان داد که در افراد دارای سبک هویت

کاکایی و محمدی آریا با عنوان رابطه سبکهای هویت

هنجاری ،سطح تعهد باال بود اما ،سطح سالمت عمومی

و مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان  15تا 18

9

سالهی شهر تهران در سال تحصیلی  90-91انجام دادهاند،

از کمترین سطح تهعد و سالمت عمومی برخوردار بودند.

از نمونهای به حجم  600نفر استفاده کردهاند .یافتههای

در این تحقیق تفاوت معنا داری بین زنان و مردان در

پژوهش نشان میدهد که بین سبکهای هویتی و

اکتساب هویت و برخورداری از سالمت عمومی مشاهده

مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی

نشد.

رابطه وجود دارد و رابطهی بین سبکهای هویتی و

متوسط بود .افراد دارای سبک هویت سردرگم/اجتنابی

آدامز 10و دیگران ( )2006در تحقیقی ارتباط سه

مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی تابع جنس است.

با ناسازگاری بررسی کردند .در این تحقیق از  2001نفر

«بررسی رابطه پایگاه هویت و سالمت عمومی و مسئولیت

دانش آموز دبیرستانهای پایههای باال و پایین شهرهای

پذیری در دانشجویان دانشگاه تهران » انجام داد به این

کالگاری و ادمونتون کانادا استفاده شد .نتایج آماری این

نتیجه رسید که بین سبکهای هویت اطالعاتی ،هنجاری،

تحقیق نشان داد که نوجوانانی که الگوی هویتی

و سردرگمی/اجتنابی با سالمت عمومی دانشجویان رابطه

سردرگم/اجتنابی داشتند اختالالت رفتاری و بیش فعالی

وجود دارد .در این پژوهش بین سبکهای هویت

نشان دادند .در مقابل نوجوانانی که الگوی هویتی

اطالعاتی ،هنجاری با افسردگی ،اضطراب ،عالیم
جسمانی و عملکرد اجتماعی همبستگی معنادار منفی
وجود دارد .بین سبک هویتی سردرگمی/اجتنابی با خرده

7. Veys
8. Berzonoski
9. Amaze identity style
10. Adams
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11. Normative identity style
12. Informative identity style
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سعادتی شاهیر ( )1390در پژوهشی تحت عنوان
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در تحقیقی دیگر که توسط طباطبایی ،طباطبایی،
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مقیاسهای افسردگی ،اضطراب ،عالیم جسمانی و عملکرد

تا همه اعضای نمونه شانس برابر برای انتخاب شدن داشته

اجتماعی همبستگی معنادار مثبت مشاهده شد .اما بین

باشند.

سبکهای هویتی ،سالمت عمومی و مسئولیتپذیری زنان

پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی (:)ISI

و مردان تفاوت معناداری دیده نشد.

پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ( )ISIدر سال

در شناسایی مسائل روانشناختی و شناخت بیشتر افراد از

 1992تجدید نظر شد .این پرسشنامه دارای  4خرده

خود و دیگران؛ و همچنین داشتن مسئولیت برای تسهیل

مقیاس است که شامل سه سبک هویت (اطالعاتی،

در روابط اجتماعی و پیشرفت در آن برای جلوگیری از

هنجاری و نامتمایز/اجتنابی) و یک مقیاس تکمیلی (تعهد)

احساس تنهایی و انزواطلبی ،پژوهش در این زمینه برای

است .فیلیپس و پیتمن ( )2007ضرایب اعتبار این آزمون

افراد الزم دیده شد .همچنین به خاطر زندگی و داشتن

را برای سبک اطالعاتی  ،0/75سبک هنجاری  0/58و

جامعهای اسالمی ،شناخت بهتر از دین جزوه ملزومات

سبک نامتمایز/اجتنابی  0/73گزارش نمودند .در ایران نیز

زندگی میباشد .به همین علت پژوهش حاضر با موضوع

آقاجانی ( )1381با بهرهگیری از آلفای کرونباخ پایایی

بررسی رابطه سبکهای هویت ،مسئولیتپذیری و جهت-

سبک اطالعاتی را  ،0/73سبک هنجاری  0/70و سبک

گیری مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان انتخاب

نامتمایز/اجتنابی  0/69و تعهد را  0/68برآورد نمود.

شده است.

غرایی و همکاران ( )1384ضرایب پایایی برای سبکهای
هویتی اطالعاتی ،هنجاری و نامتمایز/اجتنابی و تعهد
هویتی را به ترتیب  0/81 ،0/72 ،0/75و  0/85گزارش

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و در حیطه

نمودند .خدایی و همکاران ( )1388نیز ضرایب اعتبار

تحقیقات کاربردی جای میگیرد .طرح پژوهشی حاضر

خرده مقیاسهای این آزمون را از  0/53تا  0/72گزارش

یک طرح همبستگی است .در این پژوهش رابطه سبکهای

نمودند.

هویت ،مسئولیتپذیری و جهتگیری مذهبی با احساس

پرسشنامه هوش اخالقی:

تنهایی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
سمنان مورد مطالعه قرار میگیرد.
بنا به نظر اغلب محققان ،جامعه عبارت است از همه
اعضای واقعی یا فرضی که عالقمند هستیم یافتههای
پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم (دالور .)1385 ،جامعه
ارشد دانشگاه آزاد سمنان میباشد که در سال تحصیلی
 93-94مشغول به تحصیل میباشند که طبق آمار دانشگاه
جمعاً  5000دانشجو در این دانشگاه در مقطع کارشناسی
ارشد حضور دارند .در این پژوهش نمونه شامل  250نفر
میباشد که افراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدهاند

اصول اخالق جهانی در اخالقیات ،اهداف و مراودات
یک فرد از روی قاعده است .این پرسشنامه دارای 40
سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی
(عمل کردن مبتنی بر اصول ،ارزشها و باورها ،راستگویی،
استقامت و پافشاری برای حق) (ایستادگی بخاطر
حقیقت) ،وفای به عهد ،مسئولیتپذیری برای تصمیمات
شخصی ،اقرار به اشتباهات و شکستها ،قبول مسئولیت
برای خدمت به دیگران ،فعاالنه عالقمند بودن به دیگران
(اهمیت دادن خود جوش به دیگران)( ،توانایی در
بخشش اشتباهات خود ،توانایی در بخشش اشتباهات
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آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان کارشناسی

پرسشنامه هوش اخالقی به عنوان توانایی کاربرد
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به دلیل اهمیت شناخت سبکهای هویت برای تسهیل

 1989توسط برزونسکی در آمریکا تدوین شد و در سال

مهدیه سقایی پورسیفی و همکاران

دیگران) است .شیوه نمرهگذاری آن در جدول زیر ارائه
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شده است:

گزینه

هرگز

به ندرت

بعضی اوقات

در بیشتر موارد

در همه مواقع

امتیاز

1

2

3

4

5

این پرسشنامه شامل  10بعد میباشد که طبق موضوع

اولیه توسط آلپورت و راس ،همبستگی جهتگیری برون

این پژوهش از ابعاد مسئولیت پذیری برای تصمیمات

سو و درون سو  0/21گزارش شد .هر گویه بدین صورت

شخصی و قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران برای

که کامالً مخالفم  ،5تقریباً مخالفم  ،4تقریباً موافقم  2و

بررسی میزان مسئولیتپذیری دانشجویان استفاده شده

کامالً موافقم  1نمرهگذاری میشود.
در ایران جان بزرگی همسانی درونی این آزمون را

است.
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت:

 0/71و پایایی باز آزمایی آن را  0/74گزارش نمود .در

مذهبی بیرونی ( 11ماده) و درونی ( 9ماده) را میسنجد.

آلفای کرونباخ برای جهتگیری درون سو  0/70و

فگین در سال  1963یک نسخه  21مادهای ساخت و تمام

جهتگیری برون سو برابر با  0/63محاسبه شد.

گزینههای پرسشنامه آلپورت را در آن بکار برد و عالوه

پرسشنامه احساس تنهایی (:)UCLA

بر آن یک گزینه دیگر نیز به آن افزود که این گزینه

این مقیاس به وسیله راسل و همکاران ()1980

همبستگی باالیی ( )0/61با جهتگیری بیرونی داشت که

ساخته شد که دارای  20سئوال است و نمره فرد از حاصل

از آن بعد این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .در

جمع نمرههای  20سئوال به دست میآید .این مقیاس

مطالعه آلپورت همبستگی سواالت جهتگیری بیرونی با

تجدید نظر شده ،با توجه به مقیاس اصلی  UCLAساخته

درونی  -0/21بود.

شد .در مقیاس اصلی  UCLAاحتمال سوگیری در پاسخ-

در این پژوهش جهت سنجش جهتگیریهای

دهی وجود داشت و به همین منظور ،متخصصان فوق

مذهبی افراد از مقیاس جهتگیری مذهبی آلپورت

تصمیم گرفتند که مقیاس جدید را با یک سری

( )1950استفاده شد .آلپورت و راس این مقیاس را با

اصالحات تهیه نمایند .گزارشها و شواهد بیانگر اعتبار

داشتن  21گویه برای سنجش جهتگیریهای درون سو و

همزمان این ابزار سنجش است (.)r = 0/53

مذهب درون سو ،مذهبی فراگیر دارای اصول سازمان

 0/89گزارش شده است .همچنین ،در سال  1998راسل

یافته و درونی شده است و عبارت از یک تعهد انگیزشی

پیپلوا 13و فرگوسن ،14پایایی این آزمون را در باز آزمایی

فراگیر که غایت هدف است نه وسیلهای برای دستیابی به

مجدد  0/78گزارش کردند .در مطالعهای که بوسیله

هدفهای فردی .در حالی که مذهب برون سو به عنوان

میردریکوند ( )1378انجام گرفت ،همبستگی بین

امری خارجی و ابزاری ،با کارکرد ارضای نیازهای فردی

مقیاسهای جدید و مقیاسهای اصلی  0/91گزارش شد که

مانند مقام و امنیت شناخته شده است .بر اساس مطالعات
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برون سو مذهب تهیه کردند .بر اساس نظریه آلپورت،

پایایی آزمون به روش باز آزمایی از سوی راسل
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این پرسشنامه دارای  20ماده بوده و جهتگیری

پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی این مقیاس ،میزان
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اعتبار باالی این مقیاس جدید را نشان میدهد .در این

این مقیاس توسط شکرکن و میردریکوند ( )1377ترجمه

پژوهش ،به منظور تعیین پایایی مقیاس از روش آلفای

و پس از یک اجرای مقدماتی و اصالحات به کار گرفته

کرونباخ استفاده شد که برابر با  0/81به دست آمد.

شد.

برای محاسبه روایی این آزمون بلچر و اورتگا از راه
یافتهها

همبسته کردن نمرههای حالت تنهایی با افسردگی
( )r=0/41و اضطراب ( )r=0/35ضرایب معناداری به

شاخصهای آماری مربوط به نمرات سبکهای هویت،

دست آوردند .جونز نیز ضرایب روایی این آزمون را از

مسئولیتپذیری ،جهتگیری مذهبی و احساس تنهایی در

راه همبسته کردن نمرههای مقیاس احساس تنهایی با

دو گروه دانشجویان دختر و پسر محاسبه شد ،و دادههای

مقیاس افسردگی برابر با  0/27محاسبه نمود که از لحاظ

توصیفی مربوط به هر متغیر در جدول  1مشاهده میشود.
به منظور بررسی نتایج پژوهش ،در ابتدا با استفاده از

آماری معنادار است.
شیوه نمرهگذاری این مقیاس شامل عبارات توصیفی

روش رگرسیون خطی به پیش بینی احساس تنهایی از

است و چهار گزینهای که شخص باید یکی از آنها را

طریق زیرمقیاسهای سبکهای هویت و جهتگیری مذهبی

انتخاب کند عبارتند از "هرگز"" ،بندرت"" ،گاهی

استفاده شد که این نتایج در جدول  2ارائه شده است ،و
همچنین برای بررسی رابطه احساس تنهایی و مسئولیت-

اوقات" و "اغلب" .نمرهگذاری ابزار مذکور به این
نمرهگذاری می شوند .حداقل نمرهای که آزمودنی می-

این آزمون در جدول  3آورده شده است.

تواند در آزمون به دست آورد  20و حداکثر  80است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

سبک هویت اطالعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک هویت سردرگم

مسئولیت پذیری
جهت گیری مذهبی بیرونی
جهت گیری مذهبی درونی

گروه

میانگین

دامنه تغییرات

واریانس

انحراف معیار

ضریب کجی

پسر

35/79

28

38/45

6/201

-0/137

-0/397

دختر

35/86

29

45/635

6/755

-0/119

-0/710

پسر

32/38

26

32/743

5/722

-0/219

-0/509

دختر

32/22

31

27/632

5/257

-0/232

0/589

پسر

30/62

30

37/996

6/164

0/018

0/036

دختر

30/14

33

29/429

5/425

0/166

0/814

پسر

35/55

31

46/432

6/814

-0/250

-0/506

دختر

35/65

45

41/426

6/436

-1/026

4/405

پسر

71/05

41

66/957

8/183

0/318

0/228

دختر

72/56

41

88/024

9/382

-0/127

-0/184

پسر

38/87

39

45/286

6/729

0/259

0/446

دختر

38/78

27

31/576

5/619

-0/053

-0/299

پسر

26/82

18

16/189

4/024

0/198

-0/381

دختر

26/81

23

16/270

4/034

0/172

0/402
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سبک هویت متعهد

ضریب
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صورت است که بعضی مادههای آن به صورت معکوس

پذیری روش همبستگی پیرسون بکار رفته است که نتایج

مهدیه سقایی پورسیفی و همکاران

احساس تنهایی

پسر

42/76

40

56/144

7/493

-0/261

-0/026

دختر

42/56

44

91/875

9/585

0/380

-0/186
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با توجه به جدول  2و با تأکید بر میزان  Fو سطح

با توجه به جدول  2و با تأکید بر میزان  Fو سطح

معنیداری بدست آمده ،میتوان مطرح نمود که ارتباط

معنیداری بدست آمده ،میتوان مطرح نمود که ارتباط

معنیداری بین سبکهای هویت با احساس تنهایی در سطح

معنیداری بین جهتگیری مذهبی با احساس تنهایی در

 α 0꞊/05مشاهده می شود .به عبارتی دیگر توان پیشبینی

سطح  α 0꞊/05مشاهده نمیشود .به عبارتی دیگر توان

احساس تنهایی از طریق سبکهای هویت وجود دارد .با

پیشبینی احساس تنهایی از طریق جهتگیری مذهبی

توجه به ضرایب رگرسیون چند متغیری با روش ورود

وجود ندارد .از این رو ،جهت شناسایی و تبیین ضرایب

همزمان و همچنین ضرایب رگرسیون بدست آمده ،می

رگرسیون ،ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون

توان مطرح نمود که ارتباط مثبت معنیداری بین سبک

عنوان شود .با توجه به ضرایب رگرسیون چند متغیری با

هویت سردرگم/اجتنابی با احساس تنهایی مشاهده می-

روش ورود همزمان و همچنین ضرایب رگرسیون بدست

شود .بدین ترتیب که با افزایش سبک هویت

آمده ،میتوان مطرح نمود که ارتباط مثبت معنیداری بین

سردرگم/اجتنابی ،احساس تنهایی دانشجویان کارشناسی

جهتگیری مذهبی با احساس تنهایی مشاهده نمیشود.

آن احساس تنهایی نیز کاهش مییابد.
جدول  :2رگرسیون چند متغیری ،پیش بینی احساس تنهایی از طریق
سبک های هویت و جهتگیری مذهبی در دانشجویان کارشناسی ارشد
متغیر پیش

متغیر مالک

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سبک های

رگرسیون

1107/752

4

276/938

هویت

باقیمانده

14283/235

203

70/361

جهت گیری

رگرسیون

32/990

2

16/495

مذهبی

باقیمانده

15358/086

205

74/917

بین

احساس تنهایی

منبع تغییرات

برای بررسی رابطه بین نمرات مسئولیتپذیری و
احساس تنهایی دانشجویان ،با توجه به داشتن تمامی

میزان F

3/936

سطح معنی
داری
0/004
0/803

0/220

مفروضهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که
نتایج حاصل از این آزمون در جدول  3مشاهده میشود.

متغیر

میانگین

مسئولیت پذیری

71/84

8/837

احساس تنهایی

42/65

8/623

N

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

208

-0/292

0/001
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جدول  : 3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نمرات مسئولیت پذیری و احساس تنهایی دانشجویان
انحراف معیار
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ارشد دانشگاه آزاد سمنان نیز افزایش مییابد و با کاهش
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طبق جدول  3و با تأکید بر میزان ضریب همبستگی

هماکنون مطالعاتی در حیطه رشد هویت وجود دارد

بدست آمده ( )-0/292و با توجه به این که سطح معنی-

که تفاوتهای فردی مهمی را در رفتار و ویژگیهای

داری  0/001حاصل شده است ،میتوان مطرح نمود که

شخصیتی بین دانشجویان آشکار ساختهاند .این یافتهها

رابطه عکس و معنیداری بین نمرات مسئولیت پذیری و

نشان میدهند دانشجویانی که در اندازهگیری هویت نمره

احساس تنهایی دانشجویان در سطح  α=0/05وجود دارد.

باالی میانگین میآورند قابل اعتمادترند ،سازگارترند،

به عبارت دیگر با افزایش مسئولیتپذیری ،احساس

خودپذیری باالتری دارند و از لحاظ شخصیتی منسجمتر

تنهایی نیز کاهش مییابد.

از دانشجویانی هستند که نمرات آنان پایینتر از متوسط
است .برزونسکی ( )2005طی تحقیقی نشان داد که افراد

نتیجهگیری و بحث

دارای سبک هویت اطالعاتی در مقایسه با دو سبک

نوجوانی زمانی مناسب برای شکلدهی هویت

دیگر از باالترین سطح سالمت روانی و تعهد برخوردارند.

(احساس و مفهومی از خود) است که تاریخچه گذشته

از این رو سئوال اصلی این پژوهش آن است که آیا

فرد و توانمندیهای مورد نیاز برای سالمت روانشناختی در

بین سبکهای هویت ،مسئولیتپذیری و جهتگیری

بزرگسالی را درهم میآمیزد .از این رو در این پژوهش به

مذهبی دانشجویان کارشناسی ارشد پسر و دختر با

بررسی سبکهای هویت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد

احساس تنهایی رابطه وجود دارد؟

و احساس تنهایی این دانشجویان پرداخته شد.

هویت با احساس تنهایی دانشجویان کارشناسی ارشد

سازمان بهداشت جهانی سالمت روانی را معادل

دانشگاه آزاد سمنان میپرداخت در سطح  α=0/05تایید

بارآوردن شخصیت (خود و دیگران) از طریق فراهم

شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه مثبت

آوردن محیط مناسب برای تامین نیازها و شکوفایی

معنیداری بین «سبک هویت سردرگم/اجتنابی» با

استعداد میداند .یکی از مسائل حائز اهمیت در حیطه

«احساس تنهایی» وجود دارد .بدین ترتیب که با افزایش

شناخت خود که میتواند بر سالمت روان افراد تاثیرگذار

سبک هویت سردرگم ،احساس تنهایی دانشجویان

باشد سبک هویت فرد است .سبک پردازش هویت

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سمنان نیز افزایش مییابد و

عبارت است از اینکه افراد چگونه اطالعات مربوط به

با کاهش آن ،احساس تنهایی نیز کاهش مییابد ،اما

خود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو میکنند و

سبکهای هویت هنجاری ،اطالعاتی و متعهد توان پیش-

تصمیم میگیرند .جدیدترین نظریه مربوط به هویت،

بینی احساس تنهایی را ندارد.

سازماندهی منتقدانه باورها را از تکالیف نوجوانان میداند

فرهنگی و اجتماعی در شکلگیری هویت از سایر عوامل

و در تالش مفهوم سازی تفاوت های فردی در تحول

بیشتر باشد ،زیرا جوانان متعلق به فرهنگهای قدیمی و

هویت به روش فرآیندی سه سبک پردازش هویت را بیان

نقاط دور افتاده یا محیطهای روستایی ،هویتی مناسب با

میکند -1 :سبک هویت اطالعاتی  -2سبک هویت

شرایط محیط زندگی خود را شکل میدهند و جوانان

هنجاری  -3سبک هویت سردرگم/اجتنابی.

محیطهای پیچیده و باز تحت تأثیر افراد آن جامعه و
فرهنگ هویتی متفاوت میسازند .یعنی با تغییر شرایط

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال چهارم ،شماره  ،3پاییز 10-20 ،1396

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1396.4.3.2.2

نظریه سبکهای هویت برزونسکی است .برزونسکی

غضنفری ( )1389میگوید :شاید تأثیر عوامل

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

سمنان و رابطه آن با مسئولیتپذیری ،جهتگیری مذهبی

این فرض پژوهش که به بررسی رابطه بین سبکهای
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در پژوهشی که احدی با موضوع بررسی رابطه

اجتماعی و فرهنگی تسلیمطلبی در شکلگیری هویت

احساس تنهایی و عزت نفس دانشجویان با سبکهای

 در.جای خود را به درگیری و جستجوگری داده است

 نتیجه گرفت که احساس تنهایی،دلبستگی آنها پرداخت

 که از آنان انتظار همنواییهایی،بین دانشجویان نیز

 از آنجائیکه افراد با عزت.با عزت نفس رابطه عکس دارد

-اجتماعی وجود دارد میتوان گفت هر چه فرد در شکل

-نفس باالتر مسئولیت کارهای بیشتری را بر عهده می

گیری ارزشها و هویت خود به گروه هنجار و مرجع

 لذا احساس،گیرند و در اجتماع حضور بیشتری دارند

 بیشتر مورد تایید و پذیرش دیگران واقع،نزدیکتر باشد

.تنهایی کمتری بدلیل حضورشان دارند

میشود و از احساس تنهایی کمتری نیز برخوردار خواهد

[ DOR: 20.1001.1.25886657.1396.4.3.2.2 ]

[ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07 ]

نهایتاً پیشنهاد میشود با کشف علتهای بنیادی منجر

.بود

 میتوان در استفاده صحیح و،به افزایش مسئولیتپذیری

همچنین در فرضی که به بررسی رابطه بین

 برای افزایش توانمندی،به موقع این عوامل در افراد جامعه

مسئولیتپذیری و احساس تنهایی دانشجویان کارشناسی

 همچنین با.ایشان و بهبودی کیفیت زندگیشان بهره برد

α=0/05 ارشد دانشگاه آزاد سمنان میپرداخت در سطح

شناخت عوامل موثر در ایجاد احساس تنهایی و بر طرف

r= -0/292  ضریب همبستگی بدست آمده.تایید شد

 افراد جامعه را به سمت شاد زیستن و،نمودن این عوامل

بیانگر رابطه منفی و معنادار بین مسئولیتپذیری و احساس

.داشتن آرامش خاطر بیشتر سوق داد

، با افزایش مسئولیتپذیری، به عبارت دیگر.تنهایی است
.احساس تنهایی دانشجویان نیز کاهش مییابد
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