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 چکیده
قش عیین نهای هویت، پژوهش حاضر با هدف تهای شخصیتی در تحول سبکویژگیبا توجه به اهمیت 

 یق مطالعهاست. در این راستا از طریهای هویت و تعهد صورت گرفتهبینی سبکگشودگی به تجربه در پیش

مقیاس  زیرگیری در دسترس انتخاب و دختر دانشگاه تهران به روش نمونه جویاندانشنفر از 001همبستگی 

های هویت سبک مقیاسو  (NEOPI-R)خصیت کاستا و مک کری ش یپرسشنامهگشودگی به تجربه از 

تخیالت و سبک بین ها نشان داد، نتایج تجزیه و تحلیل دادهها اجرا شد. بر روی آن( ISI-1)برزونسکی 

. رقرار استبمثبت معنادار  یعقاید و سبک هویت اطالعاتی رابطه منفی معنادار و بین یهویت اطالعاتی رابطه

 ها با، عقاید، زیبایی شناختی و ارزشکلی گشودگی به تجربه یی منفی معناداری بین نمرهرابطههمچنین 

 بکمنفی معنادار با س یشناختی دارای رابطهعالوه بر این عقاید و زیباییسبک هویت هنجاری مشاهده شد. 

نتایج نشان  عالوههده شد. بهو تعهد مشامثبت معناداری نیز بین عقاید  یهویت سردرگم اجتنابی بود و رابطه

 ینمره و معکوس تغییرات سبک هویت اطالعاتیطور هب ،طور مستقیم و تخیالتهعقاید و احساسات ب ،داد

کلی گشودگی به تجربه بطور معکوس و احساسات بطور مستقیم تغییرات سبک هویت هنجاری؛  و تنها 

قیم و همچنین عقاید بطور مستکند. بینی میشرا پی عقاید بطور معکوس سبک هویت سردرگم اجتنابی

نکته است  حاضر بیانگر این یههای مطالعیافتهکنند. بینی میطور معکوس تغییرات تعهد را پیشهها بارزش

 ند.کهای هویت و تعهد ایفاء میه تجربه نقش مهمی را در تحول سبکگشودگی بویژگی شخصیتی که 

 های هویت، تعهد هویتسبکگشودگی به تجربه، کلیدی:گان واژ
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 مقدمه

و تحلیل عاملی از رویکردهای گری تحلیلهای شخصیت دو رویکرد رواندر نظریه

تحول  یهبا ارائه نظری عنوان یک نو فرویدی( به0311شوند. اریکسون )توجه تلقی میقابل

یکسون با طرح عمر، افق جدیدی را در مطالعات شخصیت گشود. ار یهمن در گستر

 ۀن هویت فضای جدیدی را برای مطالعیابی در برابر سردرگمی و بحرامفاهیمی مانند هویت

تحول شخصیت باز کرد. از سوی دیگر توسعه رویکرد تحلیل عاملی در شخصیت با گسترش 

عامل بزرگ کاستا و مک  ( در مدل پنج0381ساختار سه عامل بزرگ شخصیت آیزنک )

شناسی شخصیت دعوت کرد )رابینز، جان جدید در روانشناسان را به یک مدل کری، روان

تحول من و مدل  " ی تحت عنوانا( در مقاله0339استا و مک کری )(. ک2118 ،و پروین

گری و صفات بزرگ شخصیت را مقایسه کرده و تحلیلرویکرد روان دو "صفات شخصیت

این موضوع را که تحول من یک  پرداخته و 0311به نقد دیدگاه لوینجر ارائه شده در سال 

دیدگاه پنج ی قرار دادند. در پژوهش حاضر دو مهم شخصیت است را مورد بررس یهجنب

در این . اندبا یکدیگر در ارتباط گذاشته شده و دیدگاه تحول هویت من تعاملی شخصی

عامل گشودگی به تجربه و  یهمیان پنج عامل بزرگ شخصیت، رابط پژوهش از

 گرفته است. ارهای هویت و تعهد مورد بررسی قرهای آن با موضوع سبکزیرمقیاس

 .شخصیت در الگوی هویت مورد بررسی قرار گرفته است یهابتدا دیدگاه نظری

وب محسگیری هویتی ثابت و منسجم، تکلیف تحولی مهمی در دوران نوجوانی شکل

این تکلیف را با موفقیت طور یکسان هنوجوانان ب یه( هم0318ود. از دیدگاه اریکسون )شمی

؛ نندکهویتی واضح و منسجم دست پیدا می کنند. درحالیکه برخی از نوجوانان بهسپری نمی

مانند )اسمیتس، سوننز، لوییکس، دوریز، خی دیگر در سردرگمی هویت باقی میبر

 شناساننیابی نوجوانان، روا(. با توجه به اهمیت بررسی هویت2118برزونسکی و گوسنز، 

دو  طور مشخصاند. بهی مقولۀ هویت من را عملیاتی کردهمختلف با رویکردهای متفاوت

 توان نام برد. ( را می0383( و رویکرد فرآیندی برزونسکی )0311رویکرد ساختاری مارشیا )

ای ساختاری ههویت اریکسون و با تأکید بر جنبه یهساختن سازمارشیا با عملیاتی ابتدا

گری و تعهد هویت مطرح نمود. در ت  هویت را بر اساس دو بعد جستجوچهار منزلهویت، 
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شده بحران هویت را با موفقیت سپری نموده و پس از مدل مارشیا افراد دارای هویت کسب

 شوند. افراد برخوردار از منزلتهداف خاصی متعهد مییک دوره جستجوگری نسبت به ا

ربه نکرده و همچنین فاقد هرگونه تعهد نسبت به هویت سردرگم هیچگونه بحرانی را تج

زده در جهت کسب هویت تالش هویت بحران . افراد دارای منزلتاهداف خاصی هستند

و رافراد دارای هویت دنباله اند وداف معینی احساس تعهد پیدا نکردهکنند و هنوز به اهمی

 (.0311به بحران هستند )مارشیا، نیز دارای تعهد بدون داشتن تجر

سازی کرده است. صورت یک فرایند مفهومه( تحول هویت را ب0383) برزونسکی سپس

را معرفی  1و سردرگم/اجتنابی9، هنجاری2اطالعاتی 0وی بر این اساس، سه سبک هویت

 فعاالنه طالعاتی مبتنی بر جستجویگیری ازونسکی بر این اعتقاد است که جهتنماید. برمی

، راردادهاق متمرکز بر هنجاریگیری جهتو تشریح و ارزیابی اطالعات مرتبط با خود است. 

ا ی با اجتناب گیری سردرگم اجتنابیجهتهمچنین  .شده استاستانداردها وانتظارات درونی

 ؛ودشثر در جهت حل مسائل شخصی مشخص میهای رفتاری مؤانداختن واکنشتعویقبه

؛ 0383شود )برزونسکی، ای تنظیم میاساس عوامل موقعیتی و لحظهها بر بطوریکه رفتار

 (. 2111، 1؛ برزونسکی و کاک2111؛ 2119

است، این ( جداگانه مورد سنجش قرار نگرفته0311در مدل مارشیا ) 1گرچه بعد تعهدا

ی دهند که تعهدات فردهای شناختی اجتماعی قابل توجهی نشان میدرحالیست که پژوهش

 ی نقش مهمی ایفاءشناختدر ارتقای کارکرد فردی و بهزیستی روان 7اطمینانیخودثابت یا 

های موجود در قدرت و وضوح استانداردهای مرتبط ماید. در این قسمت به برخی تفاوتنمی

دهند، اشاره راد در مقایسه با دیگران نشان میبه خود، اهداف، عقاید و باورهایی که اف

تی ثباند که قدرت تعهد ارتباط مها نشان داده(. برخی از پژوهش2119)برزونسکی، گردد می

اری، کمدار و ارتباط منفی با اهماللهأهای مقابله مسهای هشیارانه و روشگیریبا تصمیم

                                                           
1. Identity Style  

2. Informative  

3. Normative  

4. Diffuse - Avoidant  

5. Berzonsky & Kuk 

6. Commitment 

7. Self-certainty 
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مایل به تجربه وحشت پیش از های مبتنی بر دیگری و تگیریتراشی و جهتدلیل

( نشان 1112الیکس، سوننز و گوسنس ) همچنینعمومی دارد.  0گیری و کمروییتصمیم

عامل بزرگ شخصیت در برونگرایی، توافق پذیری، وجدان و ثبات دادند بین تعهد و پنج 

 هیجانی رابطه وجود دارد.

نند کهای شخصیت بر تحول هویت تأکید میز محققان بر اهمیت تأثیرات ویژگیبرخی ا

( صفت 0381) 9وایت برن یهعقید(. به 2117، 2؛ به نقل از فدجوکاف0387)گراتوانت، 

 یهنندکیکی از مهمترین عوامل تعیین، شخصیتی گشودگی نسبت به پذیرش تجربیات

هایی جهت شود. در این راستا پژوهشهای هویت محسوب میهای فردی در سبکتفاوت

و هویت صورت گرفته است. برای مثال، وایت مدل پنج عاملی شخصیت  یهبررسی رابط

ذیری پگشودگی نسبت به تجربیات، انعطاف ( نشان داده است که دو عامل سن و0381)برن 

ت و کلیمسترا، الیکس، گوسنس، تپرز و فروی کندبینی میطور معناداری پیشههویت را ب

 اند.بررسی کرده هویتپنج عامل بزرگ را با ابعاد  یه( نیز رابط2109)

بودن زندگی عمق، پیچیدگی و اصیل یانگر وسعت،ب 1درحقیقت گشودگی به تجربه

کری شش مؤلفه کاستا و مک. (2118جان، نیومن و سوتو، یک فرد است ) تجربی و ذهنی

، 8ها، ارزش7عالئق )اعمال( ،1، تخیل1عقایداز گشودگی به تجربه مبنی بر باز بودن به 

( باز 0337) طبق تعریف کاستا و مک کریارائه نمودند. را  01و احساسات 3شناسیزیبایی

چالش  و میزان پذیرش میزان کنجکاوی و باهوشی یهدهندبودن به افکار و عقاید جدید نشان

(. اشخاص دارای چنین خصوصیتی به دنیای درون و 2100، 00از جانب افراد است )ساویر

ی که ها و از حل مسائل(، از بازی با نظریه2118مکاران، بیرون خود کنجکاو بوده )جان و ه
                                                           
1. Self -consciousness 

2. Fadjukoff 

3. Whitbourne 

4. Openness to experience 

5. Ideas  

6. Fantasy 

7. Actions 

8. Values  

9. Aesthetics 

10. Feelings  

11. Sawyer 
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باز بودن نسبت (. 0981)گروسی فرشی،  برنددارد، لذت مینسان را به کوشش وا میذهن ا

ساویر، ) افراد است یههای ذهنی خوب و ماهرانیالت بیانگر میزان توانایی تصویرسازیبه تخ

یالت خ(. چنین افرادی، زندگی تخیلی بسیار فعالی دارند و افکارشان را در راستای ت2100

(. باز بودن به اعمال و عالئق بدیع 0981فرشی، کنند )گروسیهدایت میسازنده و خالقانه 

(. افرادی با 2100یر، )ساو نشانگر تالش برای چیزهای جدید و داشتن عالیق فراوان است

یروی ای پای خویش از روش نسبتاً ثابت و جاافتادهای، تمایل دارند در کارهچنین مشخصه

جالب خواهد بود ها و کارهای ذوقی جدید برای آنان نکنند و همچنین سرگرمی

آزاد  و 0غیر متعارفهای ان پذیرش ارزشها، میزباز بودن به ارزش(. 0981فرشی، )گروسی

افراد دارای چنین صفتی، به آزادمنشی و خالی از  .(2100)ساویر، دهد را نشان می اندیش

 دهندمورد قبول خود اهمیت میا و اصول هآلبودن بیش از وفاداری به ایدهتعصب

به هنر و  مندیهشناختی، بیانگر میزان عالق(. باز بودن به عالیق زیبایی0981فرشی، )گروسی

ترتیب خاصی که ای از نظم و (. اشخاص دارای چنین مشخصه2100، ست )ساویرهازیبایی

ز بودن به و نیز با (0981فرشی، شوند )گروسیبینند، مشعوف میدر هنر و طبیعت می

 (.2100نهادن به احساس است )ساویر، کردن و ارزشتجربهدهنده احساسات نشان

 های هویت ودر خصوص همبستگی پنج عامل با سبکشده های انجامبررسی پژوهش

 که پنج عامل شخصیت متغیراین توان به دو صورت در نظر گرفت. صورت اولتعهد را می

مالک، و نگاه دوم عکس نگاه اول. این تفاوت نگاه در های هویت متغیر بین و سبکپیش

ها نقل قول اند تا درحاضر تالش کرده یهمشهود است. نویسندگان مقال بررسی پیشینه کامالً

ما باور فظ کنند. اامانت را حفظ کرده و بر اساس دیدگاه پژوهشگران ترتیب متغیرها را ح

ل در نای زیستی برای پنج عامگرفتن مبظرحاضر این است که با در ن یهگان مقالدنویسن

ی هویت و هابین و سبکپیشمتغیر  به عنوانعمر بدیهی است پنج عامل بزرگ  یهگستر

 .متغیر مالک در نظر گرفته شود تعهد

گیری اطالعاتی از سطح گشودگی باالتری های پژوهشی، افراد با جهتبر اساس یافته

ا و ههنجاری نسبت به اطالعاتی که ارزشگیری جهتکه افراد دارای ردارند درحالیبرخو

                                                           
1. Unconventional 
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؛ 2111 ،0آنان را مورد تهدید قرار دهد، بسته بوده )دوریز، سوننز و بیر یهو خودانگار عقاید

(. در حقیقت سبک هویت اطالعاتی ارتباط مستقیمی را با گشودگی 2111 دوریز و سوننز،

نگری ( درون0987 وفایی و مهرناز، ،ومغانل؛ 2111، 9؛ سوننز، دوریز و گوسنز0331، 2)دالینگر

 دهد.( نشان می0332 و نیاز به شناخت )برزونسکی و سالیوان،

؛ 0332 برزونسکی و سالیوان،منفی ) یهسبک هویت هنجاری با گشودگی رابط در مقابل

( 0987مغانلو و همکاران،  ؛2111 ؛ دوریز و سوننز،2111 ؛ دوریز و همکاران،0331دالینگر، 

 ؛ دوریز و سوننز،2111دهد )دوریز و همکاران، بودن نشان میمثبتی را با نیاز به بسته یهو رابط

ا و هبا پیروی از تجویزگیری های تصمیمادی عمدتاً به موقعیت(. در واقع چنین افر2111

به  و متعهد (2111 ننز،؛ دوریز و سو2119)برزونسکی، دهند انتظارات افراد مهم پاسخ می

 نوعی متعهد به هویت هستند )برزونسکی و کاک،شده یا بههنجارها و قراردادهای نهادینه

2111). 

ای با سبک هویت منفی یهه دارای رابطگیری سردرگم اجتنابی کاز طرفی جهت

 ؛ دوریز و سوننز،2111 ؛ دوریز و همکاران،0332اطالعاتی است )برزونسکی و سالیوان، 

 معکوسی نیز با باز بودن نسبت به تجربه برقرار کند )برزونسکی و یه( تمایل دارد رابط2111

که افراد دارای طوریهب (.2111؛ دوریز و سوننز، 2111 ؛ دوریز و همکاران،0332سالیوان، 

چنین سبک هویتی، از پرداختن به مسائل مرتبط با هویت اجتناب کرده و اغلب به سردرگمی 

 .(2111)دوریز و سوننز،  دهندطمینان نسبت به خود پایان میدم او ع

ینی بطور خاص به نقش گشودگی به تجربه در پیشههای بسیار اندکی بتاکنون پژوهش

ینی بهای آن در پیشاند و الزم به ذکر است که تاکنون مؤلفههای هویت پرداختهسبک

ران مورد در ایویژه تعهد به هویت با مدل شناختی اجتماعی برزونسکی های هویت و بهسبک

ه و گشودگی به تجرب یهرابطاست. لذا پژوهش حاضر درصدد است بررسی قرار نگرفته

 :های زیر مورد بررسی قرار دهدح سؤالهای هویت و تعهد با طرهای آن را با سبکمؤلفه

گونه هویت و تعهد چهای های آن با سبکؤلفهبطۀ بین گشودگی به تجربه و مرااول،  سؤال

                                                           
1. Duriez, Soenens & Beyers  

2. Dollinger  

3. Goossense  
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 هویت بینی سبکهای آن در پیشسهم گشودگی به تجربه و مؤلفهدوم، میزان  سؤالاست؟ 

 ای آن درهسهم گشودگی به تجربه و مؤلفهوم، میزان س سؤالاطالعاتی چگونه است؟ 

ربه سهم گشودگی به تج، میزان چهارم سؤال هنجاری چگونه است؟ بینی سبک هویتپیش

م، نجپ سؤال و سردرگم اجتنابی چگونه است؟ هویت بینی سبکهای آن در پیشمؤلفهو 

 چگونه است؟ تعهد بینیهای آن در پیشسهم گشودگی به تجربه و مؤلفهمیزان 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر شامل  یهیفی از نوع همبستگی است. جامعای توصپژوهش حاضر مطالعه

جویان با توجه به در اختیار نبودن لیست دانشباشد. دانشجویان دختر دانشگاه تهران می یهکلی

 (NEO-PI-Rهای شخصیت )پرسشنامه ذاامکان نمونه گیری تصادفی ساده وجود نداشت ل

کارشناسی با میانگین  یهنفر از دانشجویان دختر دور 001ی بر رو( -1ISIو سبک هویت )

، ندیی شهر تهران بودهای دانشجواه( که ساکن خوابگ1/2و )انحراف استاندارد  91/20سنی

ز تشریح ا گیری در دسترس انتخاب شده و اجرا گردید. به این صورت که پسبه روش نمونه

های هویت بدون محدودیت زمانی به های شخصیت و سبکاهداف پژوهش، پرسشنامه

 ان ارائه شد تا جهت تکمیل آن اقدام کنند. دانشجوی

 ابزار گردآوری اطالعات

های هویت اسمیتس، سوننز، مقیاس سبک :(ISI-4) های هویت ویرایش چهارمسبک

های هویت ( برای سنجش سبک2113نن و باسما )برزونسکی، لوویکس، گوسنز، کا

مورد  یهاست. پرسشناماجتنابی( و تعهد هویت طراحی شده )اطالعاتی، هنجاری و سردرگم

ی ارا طبق یک مقیاس پنج درجه عبارت است که آزمودنی بایستی هرجمله 18نظر متشکل از 

باز آزمون -( ضرایب پایایی آزمون2113کاران )اسمیتس و هم بندی کند.( درجه0تا  1)بین 

، 81/1، 81/1بی و تعهد را به ترتیب های هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگم اجتناسبک

-9را با نسخه سوم پرسشنامه سبک هویت ) ISI-1همچنین همبستگی مقیاسو  81/1و  87/1

ISI ،( و سبک پردازش هویت )0332؛ برزونسکیIPSQ ؛ پیت من،کرپل من، المک و

 آلفا کرونباخ این ابزار در. همچنین ضرایب اندبخش گزارش نمودهرضایت( 2113 سالی،

( در جمعیت ایرانی، عبارت 0983)یزدانی، امانی و فراهانی نژاد، هنجاریابی رحیمی یهمطالع
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و 81/1و تعهد هویت 70/1اجتنابی-، سردرگم10/1، هنجاری 71/1بودند از: سبک اطالعاتی 

محاسبه شد و  71/1و17/1، 17/1، 17/1 پایایی آزمون بازآزمون پرسشنامه به ترتیب معادل

نیز  (EOM-EIS-2)های هویتهای هویت و تعهد هویت با منزلتی سبکالگوی همبستگ

بطوریکه میزان همبستگی سبک اطالعاتی با  روایی همگرا و واگرای مقیاس بود. حاکی از

، سبک سردرگم 12/1، سبک هنجاری با منزلت دنباله روی12/1منزلت هویت یافتگی

 محاسبه شد. 10/1منزلت هویت یافتگیبا هویت و تعهد  90/1اجتنابی با منزلت سردرگمی

، 13/1سبک هنجاری 89/1سبک اطالعاتی کرونباخ برای آلفارایب ضنیز در پژوهش حاضر 

 .دست آمده ب 81/1 هویت تعهدو  80/1سبک سردرگم اجتنابی

آیتمی کاستا  NEOPI-R211  (:NEOPI-Rت)پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ شخصی

(، ابزاری برای ارزیابی پنج عامل شخصیت )هرعامل دارای شش وجه با 0332کری )و مک

، برای Rهای شخصی و ، برای گزارشSسوال( است. پرسشنامه مذکور دارای دو فرم  18

گذاری ( نمره1تا  1ای لیکرت )درجهاساس مقیاس پنجگر است که برهای مشاهدهبندیدرجه

 یهپرسشنام Sبه تجربه از فرم های مرتبط با ابعاد گشودگیکه در این پژوهش از آیتم شودمی

NEOPI-R ها )اعمال(، عقاید و ارزش شناسی، احساسات، عالئقشامل تخیل، زیبایی

( همسانی 0339، 0332) کاستا و مک کری (.0981استفاده شده است )گروسی فرشی، 

ا برای این پرسشنامه گزارش واگرای قابل توجهی ردرونی و همچنین اعتبار همگرا و 

ای از فرشی که بر روی نمونه(. در پژوهش گروسی2118ن و سوتو، اند )جان، نیومنموده

تا  11/1ها بین یب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسدانشجویان ایرانی به انجام رسیده، ضر

 یهبمحاس یهنیز به وسیل مالکی این پرسشنامهمحاسبه شده است. ضرایب روایی  87/1

(. 0981)گروسی فرشی، دست آمده استهب 11/1تا  11/1بین  Rو  Sهمبستگی بین دو فرم 

 محاسبه شد 81/1ه تجربه معادل بایب آلفای کرونباخ برای گشودگی در پژوهش حاضر ضر

، احساسات 10/1شناسی ، زیبایی71/1های تخیل و ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس

 دست آمد.هب 10/1ها و ارزش 71/1، عقاید 12/1)اعمال(  ، عالئق18/1
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 و تحلیل اطالعات پرسشنامه از ضریبجهت تجزیه : روش تجزیه و تحلیل اطالعات

های آن با فهتجربه و مؤلی میان گشودگی نسبت بههمبستگی پیرسون برای تعیین رابطه

به و هم گشودگی نسبت به تجربررسی میزان سمنظور های هویت و تعهد و همچنین بهسبک

های هویت و تعهد از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری بینی سبکهای آن در پیشمؤلفه

 به گام استفاده شد. گام

 های پژوهشیافته

ای هویت و ههای آن با سبکان گشودگی نسبت به تجربه و مؤلفهمی یبرای تعیین رابطه

 تگی پیرسونضریب هبس نتایج یخالصهگرفته شد. ون بهرهپیرستعهد از ضریب همبستگی 

ائه شده ار یب چولگیاضر، با فرض نرمال بودن توزیع متغیرها بر اساس 0ی جدول شمارهدر 

ضرایب چولگی نمره کل گشودگی به تجربه، تخیالت، زیبایی شناسی، (.  P< 0است )

سبک هنجاری، سبک سردرگم ها و سبک اطالعاتی، احساسات، عالئق، عقاید، ارزش

، 11/1، -90/1 ،-00/1 ،-13/1، -19/1، 11/1، 11/1به ترتیب به هویت، جتنابی و تعهد ا

 محاسبه شد. -18/1 و 27/1، -07/1، -71/1

ای هویت ههای آن با سبکین گشودگی نسبت به تجربه و مؤلفه. ضرایب همبستگی پیرسون ب1جدول

 و تعهد
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 بین سبک هویت اطالعاتی و تخیالت شود،مشاهده می 0گونه که در جدول شمارۀ همان

شود. ی مثبت معنادار مشاهده میرابطه (98/1) منفی معنادار و با عقاید یرابطه (-21/1)

-23/1ی کلی گشودگی به تجربه )رهمنفی معناداری بین سبک هویت هنجاری و نم یرابطه

سبک  ( برقرار است و نیز-21/1ها )و ارزش (-20/1) شناختی، زیبایی(-22/1) ، عقاید(

 شناختیو زیبایی (-91/1) منفی معنادار با عقاید یاجتنابی دارای رابطههویت سردرگم
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مشاهده  (28/1) مثبت معناداری نیز بین تعهد و عقاید یرابطهباشد. و همچنین می (-21/1)

 شودمی

ینی هر بهای آن در پیشهم گشودگی نسبت به تجربه و مؤلفهمنظور بررسی میزان سبه

تفاده به گام اس های هویت و تعهد از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری گامیک از سبک

 ارائه شده است. 1و  1، 9، 2شد که در جداول شمارۀ

گام و ضرایب تأثیر متغیرهای  های تحلیل رگرسیون گام بهنتایج آماره 2جدول شمارۀ 

اطالعاتی را  ک سبک هویتهای آن بر متغیر مالین گشودگی نسبت به تجربه و مؤلفهبپیش

 .دهدنشان می

ری گشودگی نسبت به تجربه و آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیتحلیل واریانس و  .2جدول

 های آن بر سبک هویت اطالعاتیمؤلفه

  SS Df MS F R R2 B Beta T P متغیر پراش متغیر پیش بینمدل      

0 

13/919 رگرسیون عقاید  0 13/9

19 

17/0

8 

98/

1 

01/

1 

97/1  98/1  92/1  011/1   

 
 باقیمانده

 کل

19/2097  009 30/0

8 

        

02/2131  001          

2 

 رگرسیون عقاید

 باقیمانده

 کل

11/113  2 77/2

11 

10/0

1 

11/

1 

20/

1 

98/1  93/1  18/1  011/1   

18/0381 تخیالت  002 18/0

7 

   20/1

- 

21/1

- 

37/2

- 

111/1   

 02/2131  001          

9 

71/101 رگرسیون عقاید  9 30/2

11 

09/0

2 

11/

1 

21/

1 

91/1  91/1  20/1  011/1   

 تخیالت

 احساسات

 باقیمانده

 کل

98/0871  000 31/0

1 

   91/1

- 

97/1

- 

88/9

- 

011/1   

02/2131  001     21/1  21/1  11/2  101/1  

اید، تخیالت و احساسات نقش دهد عقنشان می 2ست آمده در جدول شمارۀ دهنتایج ب

ی هی دارند و سایر متغیرها از معادلاطالعاتبینی سبک هویت تری را در پیشکنندهتعیین

درصد از واریانس سبک 01تواند ( می 2R=%01ند. در گام اول عقاید )رگرسیون حذف شد

 یگام دوم با ورود تخیالت در معادلهبینی کند. در ت اطالعاتی را بطور معناداری پیشهوی
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 7ست که باعث افزایش ( ا2R=%20درصد ) 20دهد ضریب تعیین رگرسیون نتایج نشان می

 یام سوم با ورود احساسات در معادلهدرصدی واریانس هویت اطالعاتی شده است. در گ

درصدی  1( رسیده است که باعث افزایش 2R=%21) درصد 21رگرسیون ضریب تعیین به 

ریانس از وا %1و احساسات  %7واریانس سبک اطالعاتی شده است. بنابراین تخیالت فقط 

درصد آن توسط ترکیب خطی سه متغیر عقاید،  21کند و تی را تبیین میهویت اطالعا

د با همچنین طبق ضرایب بتا، عقای شود.یبینی مطور معناداری پیشهتخیالت و احساسات ب

درصد اطمینان تغییرات مربوط به  33با قادر است  Tهای ( با توجه به آماره= 98/1بتای )

زایش هویت اید، افیعنی افزایش سطح عقبینی کند، پیشویت اطالعاتی را بطور مستقیم ه

 Tهای ( با توجه به آماره= -21/1و تخیالت با بتای )دنبال خواهد داشت اطالعاتی را به

بینی طور معکوس پیشهدرصد اطمینان تغییرات مربوط به هویت اطالعاتی را ب 33تواند با می

ا بتای شود و احساسات بباعث کاهش سطح هویت اطالعاتی می کند، یعنی افزایش تخیالت

(21/1=با توجه به آماره ) هایT  ویت درصد اطمینان تغییرات مربوط به ه 31با قادر است

یش ایعنی افزایش سطح احساسات، منجر به افزبینی کند، اطالعاتی را بطور مستقیم پیش

 . سبک هویت اطالعاتی خواهد شد

ی گام و ضرایب تأثیر متغیرها های تحلیل رگرسیون گام بهنتایج آماره 9جدول شمارۀ 

ت هنجاری را ک هویهای آن بر متغیر مالک سبین گشودگی نسبت به تجربه و مؤلفهبپیش

 .دهدنشان می

های تحلیل رگرسیون چند متغیری گشودگی نسبت به تجربه و .تحلیل واریانس و آماره3جدول

 هویت هنجاریهای آن بر سبک مؤلفه

  SS Df MS F R R2 B Beta T P متغیر پراش متغیر پیش بینمدل   

0 

110/1 -27/9 -23/1 -17/1 187/1 23/1 70/01 78/011 0 78/011 رگرسیون گشودگی)کل(   

 
 باقیمانده

 کل

70/0181 009 01/09         

13/0121  001          

2 

 گشودگی)کل(

 احساسات

 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

78/037 2 83/38 71/7 91/1 02/1 00/1- 17/1- 88/9- 111/1   

70/0128 احساسات  002 71/02     20/1  21/1  00/2  197/1   

 13/0121  001          
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بت به تجربه و کلی گشودگی نس یدهد نمرهنشان می 9نتایج مندرج در جدول شمارۀ 

ی بینی سبک هنجاری دارند. در گام اول گشودگپیشتری را در کنندهاحساسات نقش تعیین

ویت هنجاری را بطور معناداری سبک ه درصد از تغییرات 3تواند ( می2R=%3بطور کل )

ریب ضدر معادله رگرسیون با ورود احساسات دهد نتایج نشان میبینی کند. در گام دوم پیش

درصدی  9باعث افزایش که  کند( افزایش پیدا می2R=%02درصد )02 به میزان تعیین

هویت هنجاری از واریانس سبک  %9واریانس سبک هویت هنجاری شده است. بنابراین فقط 

( و لدرصد آن توسط ترکیب خطی دو متغیر گشودگی )ک 02کند و را احساسات تبیین می

کل( با ) همچنین طبق ضرایب تأثیر، گشودگی شود.بینی میاحساسات بطور معناداری  پیش

درصد اطمینان تغییرات مربوط به  33با قادر است  Tهای ( با توجه به آماره=-23/1بتای )

 یعنی افزایش گشودگی، کاهشبینی کند، ک هویت هنجاری را بطور معکوس پیشسب

دگی های گشوو فقط احساسات از بین مؤلفهسبک هویت هنجاری را به دنبال خواهد داشت 

درصد اطمینان تغییرات مربوط به  31تواند با می Tهای ا توجه به آماره( ب=21/1با بتای )

ایش زبینی کند، یعنی افزایش سطح احساسات باعث افطور مستقیم پیشهسبک هنجاری را ب

 سبک هویت هنجاری خواهد شد.

ی گام و ضرایب تأثیر متغیرها های تحلیل رگرسیون گام بهنتایج آماره 1جدول شمارۀ 

 -یت سردرگمهوهای آن بر متغیر مالک سبک گشودگی نسبت به تجربه و مؤلفهین بپیش

 . دهداجتنابی را نشان می

متغیری گشودگی نسبت به تجربه و های تحلیل رگرسیون چند. تحلیل واریانس و آماره4جدول 

 اجتنابی -های آن بر سبک هویت سردرگممؤلفه
 SS Df MS  F R 2R B Beta T P پراش پراش متغیر متغیر پیش بینمدل  

 عقاید 0

10/918 رگرسیون  0 10/918   91/00  91/1  13/1  91/1-  91/1-  97/9-  110/1  

01/9111 باقیمانده  009 09/27          

07/9979 کل  001          

تری را در کنندهدهد عقاید نقش تعییننشان می 1ست آمده در جدول شماره دهنتایج ب

ذف غیرها از معادله رگرسیون حاجتنابی دارند و سایر مت -هویت سردرگمبینی سبک پیش

درصد از واریانس سبک  3تواند ( می2R=%3اند. نتایج حاکی از آن است که عقاید )شده
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اید مطابق با مندرجات جدول فوق، عقبینی کند. طور معناداری پیشهاجتنابی را ب -سردرگم

درصد اطمینان تغییرات مربوط  33با قادر است  Tهای اره( با توجه به آم= -91/1با بتای )

یش سطح یعنی افزابینی کند، طور معکوس پیشهاجتنابی را ب -به سبک هویت سردرگم

 اجتنابی را به دنبال خواهد داشت. -عقاید،کاهش سبک هویت سردرگم

ی گام و ضرایب تأثیر متغیرها های تحلیل رگرسیون گام بهنتایج آماره 1جدول شمارۀ 

را نشان  یر مالک تعهد به هویتهای آن بر متغین گشودگی نسبت به تجربه و مؤلفهبپیش

 . دهدمی

. تحلیل واریانس و آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیری گشودگی نسبت به تجربه و 5جدول

 های آن بر تعهد هویتمؤلفه

 متغیر پیش بین مدل 
 متغیر

 پراش
SS df MS F R 2R B Beta T P  

 عقاید 0

119/1 11/9 28/1 11/1 18/1 28/1 97/3 39/120 0 39/120 رگرسیون   

         19/11 009 80/1188 باقیمانده

          001 79/1101 کل

2 

 عقاید

 هاارزش

 

011/1 10/9 99/1 18/1 02/1 91/1 71/7 11/991 2 31/171 رگرسیون   

108/1 -11/2 -22/1 -91/1    20/19 002 89/1893 باقیمانده   

          001 79/1101 کل

تری کنندهها نقش تعییندهد عقاید و ارزشنشان می 1ی نتایج مندرج در جدول شماره

د. در انی رگرسیون حذف شدهت دارند و سایر متغیرها از معادلهبینی تعهد هویرا در پیش

د بینی کنریانس تعهد را بطور معناداری پیشدرصد از وا 8تواند می( 2R=%8گام اول عقاید )

(10/1>Pدر گام دوم با ورود ارزش .)دهد ضریب ی رگرسیون نتایج نشان میها در معادله

درصدی واریانس تعهد شده است. بنابراین فقط  1است که باعث افزایش  درصد02تعیین 

درصد آن توسط ترکیب خطی دو متغیر  02کند و ها تبیین میاز واریانس تعهد را ارزش 1%

، همچنین طبق ضرایب تأثیر بدست آمده شود.بینی میها بطور معناداری پیشعقاید و ارزش

درصد اطمینان تغییرات  33با قادر است  Tهای ( با توجه به آماره=28/1عقاید با بتای )

ا به دنبال یعنی افزایش عقاید، افزایش تعهد ربینی کند، طور مستقیم پیشهمربوط به تعهد را ب



 111                                                               تعهد و هویت هایسبک بینیپیش در تجربه به گشودگی نقش

درصد  31تواند با می Tهای ( با توجه به آماره=-22/1ها با بتای )و ارزشخواهد داشت 

عنی افزایش بینی کند، ییشطور معکوس پهاطمینان تغییرات مربوط به سبک اطالعاتی را ب

 .ها باعث کاهش تعهد خواهد شدگشودگی به ارزش

 یجه گیریبحث و نت

 هویت و تعهد هایبینی سبکررسی نقش گشودگی به تجربه در پیشهدف ب با این تحقیق

گشودگی ر صفمرتبه اول در خصوص همبستگی  سؤالنتایج مربوط به  است.گرفته صورت

قط با سبک به تجربه فکل گشودگی  ینشان داد که نمره و تعهد ی هویتهابه تجربه با سبک

های گشودگی به ی زیر مقیاس. در خصوص رابطهدار منفی داشتمعنیی هنجاری رابطه

ت و تخیالت مثب یقیاس عقاید با سبک اطالعاتی رابطهتجربه نتایج زیر به دست آمد: زیرم

هر اختی شنها، عقاید و زیبایی های ارزشزیرمقیاسمنفی داشت.  یبا سبک اطالعاتی رابطه

با ناختی شهای عقاید و زیبایی رابطه نشان دادند. زیرمقیاس هنجاریطور منفی با سبک سه به

مام ان دادند. از میان تدار را نشی منفی معنیرگم اجتنابی نیز برای هر دو رابطهسبک سرد

رای آنکه بدار داشت. ی معنیبه تجربه فقط عقاید با تعهد رابطههای گشودگی زیرمقیاس

بینی پیش براینتایج رگرسیون  در ادامه بررسی قرار داد،خالص متغیرها را مورد  یبتوان رابطه

ار مورد بررسی قر آنهای مقیاسزیرگشودگی به تجربه و از روی و تعهد های هویت سبک

 است.گرفته

جربه تبینی سبک اطالعاتی از روی گشودگی به ال دوم مبنی بر پیشسؤنتایج مربوط به 

درصد سبک 01طور مثبت فقط عقاید به که نشان داد 2های آن در جدول مقیاسو زیر

 1زیرمقیاس احساسات  درصد سبک اطالعاتی و 7صورت منفی اطالعاتی و تخیالت به

درصد  21مقیاس عقاید، تخیالت و احساسات در مجموع کند. سه زیربینی میدرصد را پیش

تغیر عقاید از که مکند. این یافته حاکی از این است بینی میسبک اطالعاتی را پیش سواریان

را با سبک  یشناختی دارد بیشترین رابطه یی گشودگی به تجربه که بیشتر جنبهعهمجموزیر

از  وجود دارد حاکی منفی یبین سبک اطالعاتی و تخیالت رابطه اطالعاتی دارد و اینکه

های ذهنی تخیالت است که با پردازش اطالعات شناختی ناهمخوان سازیمحتوای تصویر

 ست. ا
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ی کنندگی مستقیم احساسات برای سبک هویت اطالعاتبینیجهت تبیین توانایی پیش

و توانایی  0گیری اطالعاتی از استقالل عاطفیکر کرد که افراد برخوردار از جهتبایستی ذ

 ؛(2100، برزونسکی، سیسیچ، دوریز و سوننزهمدلی با درد و رنج دیگری برخوردارند )

اسات و بودن به احسدارای چنین خصوصیتی از ویژگی بازبنابراین بدیهی است که افراد 

 عواطف برخوردار باشند. 

ه و بینی سبک هنجاری از روی گشودگی به تجربسوم مبنی بر پی سؤالنتایج مربوط به 

 تبین اسی کل گشودگی اولین عامل پیشکه نمره داد نشان 9های آن در جدول مقیاسزیر

بین بینی کرده و متغیر پیشبه صورت منفی سبک هنجاری را پیش درصد واریانس 3که با 

 .بینی کرده استبه صورت مثبت سبک هنجاری را پیش درصد 9دوم احساسات است که با 

ن های مطالعات پیشین مبنی بر ارتباط معکوس بیحاضر همخوان با یافته یههای مطالعیافته

؛ 0332)برزونسکی و سالیوان، کل( و سبک هویت هنجاری است گشودگی به تجربیات )

 (.0987؛ مغانلو و همکاران، 2111؛ دوریز و سوننز،2111؛ دوریز و همکاران،0331دالینگر، 

 عقاید( افراد دارای ویژگی گشودگی به افکار و 0337) کریطبق تعریف کاستا و مک

این  (.2100پذیر هستند )ساویر، لشو همچنین افرادی چا جدید، کنجکاو و باهوش بوده

دهای اف و استاندارطور خودکار بیشتر اهدهافراد با سبک هویت هنجاری ب درحالیست که

 ،و همکاران )برزونسکی کنندسازی میهای مرجع را اتخاذ کرده و درونیدیگران و گروه

جهت گیری  کل افراد با یی معکوس بین گشودگی به تجربهبنابراین معناداری رابطه (.2100

 هنجاری آنان دور از انتظار نیست.

قابلیت  د.داربینی سبک هویت هنجاری نقش طور مستقیم در پیشهازسویی احساسات ب

رسد که، می طور به نظرحساسات برای سبک هویت هنجاری اینکنندگی مستقیم ابینیپیش

ه ک، افرادی متعصب هستند افراد دارای سبک هویت هنجاری بر اساس الگوی برزونسکی

اسنادی جمعی از قبیل مذهب، خانواده و ملیت هستند تمایل به توصیف خود، برحسب خود

بودن به احساسات و (. با درنظرگرفتن این نکته، رابطۀ باز2100)برزونسکی و همکاران، 

و  هاکند چرا که در فرهنگپذیر جلوه میطف با سبک هویت هنجاری نیز تبیینعوا

                                                           
1. Emotional autonomy 
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عواطف و احساسات با ارزش تلقی های غربی رغم فرهنگیهای شرقی مثل ایران علملیت

بک هویت هنجاری این جوامع رسد که جوانان دارای سنظر میهشود. بنابراین منطقی بمی

گذاری برای احساسات و عواطف را همانند افراد مهم کردن و ارزشبایست تجربهنیز می

  زندگی خود ابراز نمایند.

ودگی بینی سبک سردرگم اجتنابی از روی گشپیشبر چهارم مبنی  سؤالنتایج مربوط به 

 صورتاز آن است که فقط متغیر عقاید بهحاکی  1جدول های آن در جربه و زیرمقیاسبه ت

بیین این جهت ت. بین سبک سردرگم اجتنابی استدرصد تنها متغیر پیش 3ا واریانس منفی ب

 گیری سردرگم اجتنابی از دیدگاه برزونسکی اشاره نمود. طبقتعریف جهتتوان به یافته می

شدن با  ورهافراد دارای سبک هویت سردرگم اجتنابی تمایل دارند روبدیدگاه برزونسکی 

تخاب هایی که مجبور به انات و مسائل هویتی را به تعویق بیندازند. آنان در موقعیتتعارض

چنین  گیرد. هرچندای شکل میالزامات بیرونی آنی و لحظههستند رفتارشان تحت تأثیر 

باعث  2موقعیتی بجای ایجاد تغییرات بلندمدت در احساسشان از هویت من 0هایسازیبرونی

ا اجتنابی ب-واهد شد. همچنین سبک هویت سردرگمخمدت عمل انجام شده پذیرش کوتاه

و منزلت هویت سردرگم  9معلولیتعهدات ضعیف، مکان کنترل بیرونی، تکانشگری، خود

 بودن به افکار و عقاید(. باتوجه به تعریف باز2100ران، ارتباط دارد )برزونسکی و همکا

اهش گیری سردرگم اجتنابی شاهد کرود با افزایش جهتجدید که پیشتر ذکر شد انتظار می

 گشودگی نسبت به عقاید باشیم.

ه و از روی گشودگی به تجرب تعهدبینی پیشبر پنجم مبنی  سؤالنتایج مربوط به 

 ت مثبت با واریانسصورت که متغیر عقاید بهحاکی از آن اس 1های آن در جدول مقیاسزیر

بینی درصد واریانس تعهد را پیش 1با به صورت منفی دوم بین غیر پیشها متدرصد و ارزش 8

تعهد و  همبستگی مستقیم بین توان درمیرا  عقاید با تعهد یهعلت احتمالی رابطکرده است. 

که برزونسکی هم به این امر اشاره طوریسبک هویت اطالعاتی جستجو نمود. همان

                                                           
1. Accommodation 

2. Self-identity 

3. Self-handicapping 
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ده شسطح تعهدات باال و منزلت هویت کسباست و معتقد است سبک اطالعاتی با اشتهد

 (.2100رابطه دارد )برزونسکی و همکاران، 

 کنندگیینیبپیشهمچنین و عقاید مستقیم  کنندگیبینیپیشدر تبیین  این بر عالوه

داشت. اشاره نیز تعهد به هویت شاید بتوان به عامل جنسیت ها برای ارزشمعکوس 

نتایج تحقیقات  کننده در پژوهش حاضر دختران دانشجو بودند وهای شرکتآزمودنی

کنند ده میاستفااز سبک هویت اطالعاتی دهد که دختران کمتر از پسران گذشته هم نشان می

نند کرس نمرات باالتری نسبت به پسران دریافت میهویت پیش و همچنین در منزلت

 (. 0983)بیرامی، 

الل شخصی استق یهتنها بر پایاست که جوامع، هویت دختران را نهذکر این نکته نیز الزم 

ست که زنان ا دهد بنابراین منطقیمیمیت و مراقبت از دیگران شکل میبلکه بر همکاری و ص

د بنا بر سعی دارن ها کامالً باز نبوده وگرچه نسبت به عقاید جدید کنجکاو بوده اما در ارزش

ندگی زتری متعهد باشند تا با افراد مهم در های متعارفاالمکان به ارزشجنسیت خود حتی

 باشند. خود تا حدودی همنوایی کرده

 بردن افراد از مسائل نظری و انتزاعی است،کر است که عقاید تنها نشانگر لذتالزم به ذ

انشجو د ها فرد عمالً بایستی اصول خاصی را بپذیرد و دختراناین درحالی است که در ارزش

عاطفی و اقتصادی به استقالل  جهت که هنوز تحت حمایت والدین بوده و به لحاظاز آن

ها وصیفپایبند باشند. طبق این تدین ها و اصول والآلست که به ایدهااند طبیعینیافتهدست

بینی طور معکوس در پیشهها بطور مستقیم و ارزشهکه عقاید به احتمال زیاد ب رودمیانتظار 

ته است که حاضر بیانگر این نک یههای مطالعطورکلی یافتههب باشد.هویت سهم داشتهعهد به ت

هویت و  ایههریک از سبکنقش مهمی را در تحول به تجربه  گشودگیویژگی شخصیتی 

 کند.تعهد به هویت ایفاء می

هایی را لذا محدودیت داد؛میضر را زنان دانشجو تشکیل آماری پژوهش حا یهجامع

های ژوهششود که په مردان مطرح نموده و پیشنهاد میها و تعمیم نتایج بتبیین یافتهبرای 

از نوع همبستگی بود که در آن آینده معطوف به مردان نیز شود. همچنین پژوهش حاضر 

ین که دستکاری یا کنترل شوند، قبالً اثر خود را برجای گذاشتند، بنابراین تبیمتغیرها بدون این
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این ممکن است سایر عوامل در برشده بین متغیرها وجود نداشت و عالوهاهدهعلی روابط مش

عوامل دیگری از جمله عوامل ، پس الزم است متغیرها و باشدروابط این متغیرها دخیل بوده

به هویت  دمحیطی و همچنین متغیرهای شخصیتی گوناگون با میزان تحول سبک هویت و تعه

 مورد بررسی قرار گیرد.

 توان به موارد زیر اشاره کرد.ودهای برگرفته از نتایج پژوهش میدر خصوص ارائه رهنم

 ءرشد شخصیت و هویت ایفا ز آنجا که خانواده نقش مهمی در ایجاد شرایط مساعد جهتا

ه والدین ب کند، دستگاه تعلیم و تربیت و نظام آموزشی جامعه باید در جهت ارائه آگاهیمی

ای هتقویت تفکر و مهارتمنظور زش خانواده و مشاوره باید بههای آمواقدام نمایند. برنامه

همراهی و  ی بر لزومسبک اطالعاتی پردازش هویت در دوره نوجوانله در جهت حل مسأ

ل استقالو حمایت از معیارها و قوانین منطقی در خانواده، رعایت و همچنین  پذیرش نوجوان

خت احساسات و عواطف نوجوان و عالوه شناهو آزادی ابراز عقاید و تفکرات نقادانه، ب
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