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دن تعیژزن ن ژح ویژان ی تودکار وژدی عهژووی در رابطژه عژین : پهوهح حاضژر بژا هژه: 
یژژک ایژژن پژژهوهح  :روش تژژود و هویژژت اجتهژژاعی در دانشژژ ویان ان ژژام شژژد.یژژافتگی  تهایز

کلیژژه دانشژژ ویان شژژاول  . جاوعژژه  وژژاریوطالعژژه توصژژی ی از نژژوت ههبسژژتگی عژژود پژژهوهح 
ن ر به صورت  440داد تعاز این عین که ، شاید عاشتی و عالوه  با بایه عودهای  دانشگاه
یافتگی  تهایزهای  از پرسشناوهها  در دستر  انت اب شدند. برای گرد وری داده گیری نهونه

 DSI  ،  تودکار وژژدی عهژژوویGSE-17بژژژا هژژا    و هویژژت اجتهژژاعی اسژژت اده شژژد. داده
اسژژت اده از ضژژریب ههبسژژتگی پزرسژژون و تحلیژژل وسژژیر وژژورد ت زیژژه و تحلیژژل قژژرار گرفتنژژد. 

ههبسژتگی یژافتگی  هویت اجتهاعی و تهایز، تودکار ودی عهووی نتای  نشان داد ها یافته
برازش وژدل های  بررسی شاتصههچنین   .p<08/0دوگانه وعنی داری با یکدیگر داشتند  

کژژژه  و ضژژژرایب وسژژژیر عژژژالوه بژژژر اینکژژژه بژژژر هویژژژت اجتهژژژاعی تژژژأذیر یژژژافتگی  تهایزنشژژژان داد 
تواند به  ور تیروسژت ین  وی ر تودکار ودی عهووی نیزاز  ریا اذرگذاری ب، وست یهی دارد

تژوان نتی ژه گرفژت  وژی ها بژر اسژا  ایژن یافتژهی گیرنتیجهبر هویت اجتهاعی تأذیر بگذارد. 
تژود و هویژت اجتهژاعی یژافتگی  در رابطژه تهایزگری  ویان یکه تودکار ودی عهووی ن ح 

 دانش ویان دارد.
 .هویت اجتهاعی، ودکار ودی عهوویت، تهایزیافتگی تود کلی:ی هایواژه
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 وقدوه

که در ارتباا با افراد دیگمر در جاوعمه ومورد جررسمی قمرار، هوی  گیمرد و  ومی وفهووی اس  
بممدون توجممه بممه زنممدگی اجتهمماعی و ارتبمماا جممین انسممانها وعنمماحی نخواهممد داشمم . هویمم  

، هما هوی  (. یکمی از انمواه3111، تعاو  و تبادل اس  )عیوضی و هراتی، وحصول ارتباا
گروه که جمر وبنمای روانشناسمی اجتهماعی قمرار دارد و بما افمراد و  هماحی  هوی  اجتهاعی اس  

کمه جاوعمه وی وشخت، که هر فرد با آن ورتبن اس  گونمه اسم   ، گردد. در واقع فرایند احمن 
توانمماحی (. 2632، 1دهممد )وممروال  وممی رفتممار اجتهمماعی را شممک ، دهممد و خممود وممی خممود را شممک 
کارکردجرقممراری ا اجتهمماعی وهممن انسممان اسمم  و بممه اشممتراک هممای  رتبمماا بمما دیگممران یکممی از 

، توانمد باعم  ارتباطمات وموتر تمر شمود )گرینمماوی ومی گذاشمتن هویم  اجتهماعی در جمین افمراد
گمممذاری روانمممی در ومممورد  (.2631، 2وههکممماران هویممم  اجتهممماعی در واقمممع بمممه فرآینمممد سمممروایه 

گ یمداد ومی فتمهوساو  اجتهماعی و سیاسمی توسمن افمراد  ، جهعمیهای  شمود. وشمارک  در رو
گممذای روانممی را افممزایش داده و در پممی آن هویمم  اجتهمماعی نیممز افممزایش یابممد  وممی احممن سممروایه 

چمون هویمم  شخصمی در جریممان وعاشمرت اجتهمماعی  (. از طرفممی2631، و ههکماران 3)کمان 
کیممذقان وممی نمموعی هویمم  اجتهمماعی وحسمموب، شممود وممی سمماخته  ،شممود )بمماهنر وجعفممری 
کممه وجممه، گیممرد وممی هویمم  اجتهمماعی از درون افممراد نشممات(. 3112 جیرونممی ای  و بمما وجممودی 
کمماول  4سممر ونشمما آن وجممه و وجممود درونممی افممراد اسمم  )کوسممتافان  ، دارد احممن (. 2631، 5و 
 و بما فراخمود فمرد یاجتهماع  یشخصم یههماهنگ و یههانند، عنصر سه جر یوبتن وفهوم
کمه از آن یوعم یگاهیاستقرار فرد در پا و روهگ وقاومهای  و پنداره ی هن بخش ن و وشمخت 

گماه وطهم ن باشمد؛   یمو اهه ارزش و نیوعم یاجتهماع گمروه بمه تعلمق از فمرد اعتقماد و یآ
 یفمایا یجمرا  یوسم ول احسماس تعهمد و دایشیمفمرد؛ و پ یجمرا  یعضمو نحما یعماطف
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(. 3111ی، ورجوطمه اسم  )اجوالحسمن یاجتهماع یسماختارها ةیمکل   در وحولمههمای  نقش
کمه شمناخ  از ، شمود ومی ضرورت و اههی  بح  در وورد هوی  اجتهماعی از آنجما ناشمی

 (.3112، خود فردی و جهعی آتار سودوندی جرای فرد و جاوعه دارد )بماقری و سملیهان نمژاد
که از طرو جاوعه کمه از  ومی قوویم  و اطرافیمان خمود، افراد بازخوردهاحی  گیرنمد و نیمز درکمی 

کینلی گذارد وی تاتیرها  ارند جر هوی  اجتهاعی آناحن بازخوردها د ، 1 وسمترو و وارجمر، )وک 
فسمماد ، روانممی و جممی تعهممدیهای  بحممران هویمم  ونجممر بممه سممرخوردگی، ههچنممین (.2635

کنترل اجتهاعی، هنجار شکنی، اخالقی تخریب ونابع و پایهمال شمدن ، اختالل در نظن و 
هویم  یکمی  (. در واقع3111، نی و ههکارانشود )ربا وی ونافع ولی و نارضایتی اجتهاعی

کمه احمن ورحلمه از زنمدگی، وهن دوران جوانی و نوجوانی افراد اسم های  از چالش ، و از آنجما 
یممادی جممر ، باشممد وممی ورحلممه تکمموحن هویمم  و اسممتقالل طلبممی ابعمماد وختلممف هویمم  تمماتیر ز

از طرفممی  (.3112 ،افممراد بممه وحممژه در دوران جمموانی دارد )سممروش و افراسممیاجیهممای  فعالی 
گرفتممار شممدن در رونممد اقتصمماد جهممانی شخصممی  ، تحمموالت سممریع اجتهمماعی و فرهنگممی و 

کشور کرده اس  و احن روند به وحژه در  در حمال توسمعه های   انسان اوروزی را دچار جی تباتی 
کثمرت هویتهممای فممرد در جاوعمه؛ هویمم  اجتهمماعی  نهمود جیشممتری یافتمه اسمم  و بمما توجمه بممه 

گلیرو (.3111، ده اسم  )خمداحی و وبمارکیدچار نقصمان شم کمه توسمن پما  2طبمق پژوهشمی 
کممه، انجممام شممد (2631) کممه هویمم  اجتهمماعی افممرادی  پمماحین های  بممه طبقممه، نشممان داده شممد 

، هویمممم  اجتهمممماعی جاوعممممه تعلممممق دارنممممد جیشممممتر در وعممممر  خطممممر و بحممممران قممممرار دارد.
گونمممه، دهمممد ومممی خودکارآومممدی افمممراد را نیمممز تحممم  تممماتیر قمممرار کمممه افمممراد دارای هویممم  ای  بمممه 

کارآومدی بماالتری از خمود نشمان، اجتهاعی بماالتر دهنمد  ومی عهلکمرد تحصمیلی جهتمر و خمود 
کنمد قمادر اسم  2636، )جادلر که شخت تصمور  کارآودی جر احن انگاره استوار اس   (. خود 
کمردار وناسمها  پدیده ب و رویدادها را به ونظور رسیدن به وضعی  وطلموب خمود بما رفتمار و 

1. McKinley, C. J., Mastro, D., & Warber, K. M.

2. Pagliaro.
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خودکارآومدی بمه اعتقمادات و  هنیمات فمرد (. به عبارتی دیگمر 3221، 1سازوان دهد )بندورا
. در واقممع اسممترس ناشممی از (2631، 2شممود )کممانر وممی در بممه انجممام رسمماندن اهممدافش ورجمموا

کمماهش، نداشممتن هویمم  اجتهمماعی شممود و در عممو  در صممورت  وممی خودکارآوممدی باعمم  
 حممم  خودکارآومممدی در افمممراد افمممزایش، هویممم گمممرفتن حهایممم  اجتهممماعی و جوجمممود آومممدن 

کورالی و وندیک، چاه، یابد )آوانزی وی گونه (.2631، 3فرا که خودکارآومدی بماالی رهبمر ای  به 
گروهمی را بمه ههمراه داشمته  وی گروه کمرده و عهلکمرد وطلموب  گمروه سمرای   توانمد بمه اعضمای 

گروه گروهمی نیز جمر  باشد. خودکارآودی و اعتهاد به نف  باالی اعضای  هویم  اجتهماعی و 
(. خودکارآوممدی بمماالی 2631، 4دهممد )فرنسممن و ههکمماران وممی افممراد ومموتر اسمم  و آن را افممزایش

بلکمه جمرای تبمدح  ، تواند به "وا" بمه عنموان یمک واقعیم  روانمی وتهرکمز شمود وی اعضا نه تنها
 ری "ومما" بممه عنمموان یممک واحممد عهلیمماتی نیممز ومموتر اسمم . خودکارآوممدی روابممن فممردی را وممدح

کارآوممدی بمماالتر وممی  عممزت نفمم  و سممالو  روانممی جیشممتری را تجربممه، کنممد و افممراد بمما خممود 
کممه دارای خودکارآوممدی  هنممی و 2631، 5کننممد )دی جممی آنتمما وههکمماران وممی (. نوجوانممانی 

کشمیدن، عینی جیشتری هستند دهنمد )سمیهون و  ومی وقاووم  جیشمتری نسمب  بمه سمیگار 
باعم  افمزایش ، خود در روابمنیافتگی  عدم تهاحز، رآودیعالوه جر خودکا (.2631، 6ههکاران

کممماهش خودکارآومممدی و عمممزت نفممم  در افمممراد شمممود )حسمممینی و  ومممی احسممماس افسمممردگی و 
به تواناحی افمراد جمرای تهماحز خمود از خمانواده اصلیشمان در ، (. تهاحز یافتگی3117، ههکاران

کممه خممود شمما3110، شممود )گالدینممگ وممی سممطح عمماطفی و عقلممی اطممالق و  توانمماحی درون ( 
کممردن و توانمماحی ویممان فممردی جممرای های  فممردی جممرای تهمماحز ویممان شممیوه کممردن و احسمماس  فکممر 

، و دنمدی 7باشمد )اسمکورن ومی حف  استقالل در عین صهیهی  قوی بما افمراد وهمن زنمدگی
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(. در واقع هن آویختگی با دیگران اشاره به از دس  دادن اسمتقالل خمود و انحمالل و همن 2665
(. 2633، 1ی در طی روابن صهیهانه با دیگران و بمه وحمژه افمراد وهمن زنمدگی اسم  )ویمزرآویختگ

که تهاحز قمادر نیسمتند احسماس خمود را از ، کهی نسب  بمه اعضمای خمود دارنمدیافتگی  افرادی 
کمه خمانواده و اطرافیمان بمه آنهما وارد کننمد و بمه راحتمی بما احساسماتی  ، کننمد ومی دیگران وتهاحز 

که از سطح وناسب تهاحز، شوند وی آشفته و ، خمود رهبرنمد، جهره وند هستندیافتگی  و افرادی 
که افراد تهاحز نایافتمه از لحماظ عماطفی  به احساسات و افکار خود واقفند. احن در حالی اس  

، کننممد )پیممر سمماقی وممی احسمماس و عهمم ، فکممر و بممه سممختی جممرای خمموداند  بممه دیگممران وابسممته
کمارکرد عقالنمی 3123، نیفرح بخش و سلیها، حاجی حسنی کمه  گر افراد جیاووزنمد  (. بناجراحن ا

کردهیمافتگی  در جه  تهاحز، و احساسی خود را از دیگران تفکیک دهند ، 2)سملنانمد  حرکم  
بممماال بمممه هیجانمممات خمممود واقفنمممد و قمممادر بمممه سمممنجش وتفکرانمممه یمممافتگی  (. افمممراد بممما تهاحز2662

کهتمر هسمتند و توانماحی رشمد خمود وسمتق  رها  ووقعی  کمه افمراد  ا دارنمد و احمن درحمالی اسم  
دهنممد  وممی یمما بممه ههجوشممی بمما دیگممران تهاحمم  دارنممد و یمما بممه جریممدگی عمماطفی تممن، تهمماحز یافتممه

(. روابمن اولیمه در وحمین 3110، ؛ وحسمنیان و ههکماران2665، 3 )اسکورون و الیزابم  دنمدی
گیری سطوح باال یا پاحین تهاحز گمردد و احمن تجمارب  وی اد ونجردر افریافتگی  خانواده به شک  

گممذار اسمم  )جیراوممی کبممری، فهیهممی، اولیممه در روابممن بعممدی افممراد اتممر  ، و اویممری پیچمماکالحی، ا
گمذار اسم . جررسمی رابطمه ، (. خانواده عالوه جر تهاحز یافتگی3123 جمر هویم  اجتهماعی همن اتمر 

کممه گروهممی در افممراد نشممان داد  جتهمماعی باعمم  هویمم  ا، جممین هویمم  اجتهمماعی و روابممن درون 
گروهیافتگی  افزایش ویزان تهاحز (. 3271، 5؛ ترنمر2636، 4شود )تاجفم  وی ها وتقاج  جین اعضا و 

خودکارآوممممدی عهممممووی در رابطممممه گری  ویممممانجیوممممدل پممممیش فممممر  نقممممش نقممممش  3شممممک  
دهد. وی خود و هوی  اجتهاعی دانشجویان را نشانیافتگی  تهاحز
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3. Skowron
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خودکارآمدی عمومی گری  میانجیپیش فرض نقش نقش مدل  :1شکل 
 خود و هویت اجتماعی دانشجویانیافتگی  در رابطه تمایز

 گحری نهونهنهونه و روش ، جاوعه آواری، روش پژوهش
کمارجردی و از لحماظ شمیوه جهمع آوری ، احن پژوهش با توجمه بمه همدو از نموه وطالعمات 

 ههبستگی اس . های  نوه طرح و تحلی  آنها روش توصیفی و ازها  داده
کلیممه دانشممجویان دانشممگاه شممهید های  جاوعممه آومماری پممژوهش حاضممر عبممارت اسمم  از 

که در سال تحصیلی  وشمغول بمه تحصمی  جودنمد. از  3121-25جهشتی و عالوه طباطباحی 
نفممر از دانشممجویان احمن دو دانشممگاه بممه صمورت در دسممترس انتخمماب 316جمین جاوعممه تعمداد 

اجزارهمای پمژوهش را تکهیم  ، پمژوهشهمای  نفمر بما توجمه بمه والک 326 حن ویانکه از ا، شدند
کان وشغول تحصی  باشندهای  کردند.والک کها از همر دو ، ورود به نهونه عبارت جودند از : 

گاهانممه جممرای  گممرا باشممند و تهاحمم  و رضممای  آ گممرا و جممرون  گممروه درون  جممن  باشممند از هممر دو 
خممممروج عبممممارت جممممود از عممممدم ابممممتال بممممه هممممای  الکشممممرک  در پممممژوهش داشممممته باشممممند و و

 روانی و عدم اعتیاد یه وواد وخدر و الک .های  جیهاری

 پژوهشهای   اجزار
1خزد  )یزکتگی   سشناز کیف ماکزرالف( 

DSI پرسشمناوه تهماحز یمافتگی(پDSI) )51 آیتهمی ،
کنش پذحری عماطفی -3خرده وقیاس:  5شاو    -5گرحمز عماطفی و  -1، جایگماه ومن -2، وا

                                           

1. Differentiation of Self Inventory. 

 جایگاهون

 گریزعاطفی

واکنشپذیری
 عاطفی

خودکارآو:ی
 هویتاجتهاعی عهووی

+ 
- 
+ 

+ 
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(. همممدو احمممن پرسشمممناوه 3221، همممن آویختگمممی بممما دیگمممران اسممم  )اسمممکورون و فریدلنمممدر
کممنش پممذحری عمماطفی  33افممراد اسمم . یممافتگی  سممنجش ویممزان تهاحز آیممتن خممرده وقیمماس وا
کمه فمرد بمه وحمرک وحیطمی بما حساسمی  جمیش از حمد یما بما ای  بازتاب دهنمده درجمه اسم  

کمه در  33شماو  ، جایگاه ومندهد. خرده وقیاس  وی تغییر پذحری عاطفی پاسخ آیمتن اسم  
کمه فمرد وجبمور ، کنار تعریف واضح ح  خود ویزان وفاداری به عقاید شخصی را در زوانی 

گرحمممز  32کنممد. خممرده وقیمماس  وممی وشممخت، بممه انجممام خممالو عقایممد خممود اسمم  آیتهممی 
نشان دهنده احساس ترس از صهیه  و احساس آسمیب پمذحری جمیش از حمد در ، عاطفی
ومرتبن بما احمن خمرده وقیماس نشمان دهنمده تمرس از روابمن همای  دیگران اسم . آیتن ارتباا با
گیمری، رفتارهای دفاعی وانند عهلکرد جیش از حد، صهیهانه باشمد.  ومی یما انکمار، فاصمله 

نشمان دهنمده درگیمری در روابمن ، آیتهمی همن آویختگمی بما دیگمران 2سرانجام خرده وقیاس 
 0د. احن پرسشناوه با وقیماس لیکمرت در یمک طیمف باش وی جیش از حد عاطفی با دیگران

درجه بندی شده اس . در وجهوه نهرات بماال و در همر زحمر وقیماس نشمان دهنمده ای  گزینه
گممزارش شممده وممییممافتگی  سممطح بمماالی خممود تهاحز توسممن اسممکورون و  باشممد. ضممریب آلفممای 

گزارش شده اس  و خرده وقیاس11( 3221فریدلندر ) کنش پمذحری های  /.  عماطفی بما وا
/. و هممن آویختگممی بمما دیگممران 12گرحممز عمماطفی ، /.11جایگمماه وممن ، /.15ضممریب آلفممای 

کمه توسمن پلمج75 گمزارش شمده اسم . ههمین ضمریب آلفما در پژوهشمی  ( 2665پوپکممو ) -/. 
گرف   گزارش شده اس  )به نق  از وحسنیان و ههکاران10صورت   ./ ،3110.) 

احمن پرسشمناوه توسمن شمرر و دیگمران  پ(GSE-17)1سشناز کیف خد تک میزاع وازدی  ب( 
کارآومممدی و قابلیممم  اعتهممماد بمممه توانممماحی خمممود را ( سممماخته شمممده اسممم 3212)  و ویمممزان 

کممه در وقیمماس  37سممنجد. احممن پرسشممناوه  وممی گممذاریای  درجممه 1ومماده دارد   لیکممرت نهممره 
کرونبماخ جراجمر های  شود. ههسانی درونی واده وی  . /. اسم72آن با اسمتفاده از روش آلفمای 

( 3177عبمدی نیما)، /.72( 3170بختیاری جراتی ) ضریب اعتبار احن فهرس  در پژوهش

1. General Self-Efficacy Inventory.
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/. بممه 23( 3111حیممدری و صممالح صممدق پممور )، خممداپناهی، /. و در پممژوهش اعراجیممان11
 دس  آوده اس .

 26سمممماخ  و جررسممممی پایمممماحی و رواحممممی پرسشممممناوه سشنازززز کیف  ایززززی اشگاززززکو پ  ج(
بممدحن ونظممور . ش آومموزان دجیرسممتانی بممه شممرح زحممر اسمم هویمم  اجتهمماعی در دانممهممای  واده
پسممر( در وقطممع سمموم و دوم دجیرسممتان بمما ویممانگین سممنی  166، دختممر 216)دانممش آومموز  116
آ ربایجان انتخاب شمدند. بما های  از دجیرستانای  چند ورحلهای  به صورت خوشه 10/30

کرونبمماخ جممرای حصممول پایمماحی آزومم ون و تحلیمم  عمماولی اسممتفاده از وحاسممبه ضممریب آلفممای 
اصمملی جممرای حصممول رواحممی آزوممون تجزیممه و تحلیممم  های  جممرای وولفممههمما  روش تقلیمم  داده

بمه  75/6پرسشناوه هوی  اجتهاعی جراجمر بما های  ههسانی درونی واده، طبق نتایج. شدند
که جیانگر پایاحی وطلوب احن پرسشناوه اس  و ههچنین تحلی  عماولی نشمان  دس  آود 

که احن پر کمه داد  یمان  را تبیمین 21/51سشناوه تنهما یمک عاوم  دارد  کنمد و  ومی درصمد وار
گویه کلی نشان وی در احن یک عاو  بارگیریها  ههه  کمه پرسشمناوه  وی شوند. نتیجه  دهمد 

هویمممم  اجتهمممماعی در دانممممش آومممموزان احرانممممی از پایمممماحی و رواحممممی قاجمممم  قبممممولی جرخمممموردار 
 (.3123، ورین روشن، اس )وجید صفارنیا

 ها هیافت
 جنسمی  جراسماسهما  آزوودنی فراوانمی، ها پرسشمناوه از آومده بدس  اطالعات جررسی

کمه از  پاسمخگویان  از درصمد (7/50) وعمادل نفمر 10، نفمر از افمراد پاسمخگو 326نشمان داد 

در ومورد سمن افمراد  .جودنمد زن آنهما درصمد (1/11) وعمادل نفمر 05و  ومرد دهنمدگان پاسمخ
% 2/02نفر وعمادل  11سال با  21تا  26 سنی رده به ورجوا نیفراوا جیشترحن، پاسخ دهنده

گمممروه سمممنی  کهتمممرحن فراوانمممی پاسمممخ دهنمممدگان بمممه  %  1/1نفمممر وعمممادل  5بممما  11تممما  13و 
گمروه سمنی  درصمد از 1/27. داشم اختصا   . در جودنمدسمال  16تما  20افمراد نهونمه همن از 

وضمعی  تاهم   بمه ورجموا فراوانمی جیشمترحن، رابطمه بما وضمعی  تاهم  افمراد پاسمخ دهنمده
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کهترحن فراوانی پاسخ دهندگان به وضعی  تاهم  وتاهم  بما 1/22نفر وعادل  333وجرد  % و 
درصمد از افمراد نهونمه  2/72، از نظر وضعی  ومالی.داش % اختصا   1/7نفر وعادل  2

 .جودنددارای استقالل والی  درصد نیز 1/26از نظر والی وابسته به افراد دیگر هستند و 

 مستقل پژوهشهای  توصیفی متغیرهای  شاخص :1دول ج
انحرا وعیارویانگینبیشینهکهینهابعاد

66/1566/0521/5011/1 خودکارآودی عهووی
66/1615/1262/0 66/51 هوی  اجتهاعی

66/2166/1615/1212/0 واکنش پذحری عاطفی تهاحز یافتگی
66/2066/1001/1250/0 جایگاه ون
66/2166/7631/1602/7 گرحز عاطفی

66/3166/1312/1311/7 هن آویختگی با دیگران
66/33666/26227/30611/26ک 

همما  آزوممون اعممن از نروممال جممودن دادههممای  پممیش فر ، پممژوهشهای  قبمم  از آزوممون فرضممیه
گرف    اده اس .پاراوتریک آوهای  و شراین جرای استفاده از آزوونوورد تثحید قرار 

قب  از ازوون فرضیه اصلی پژوهش یعنی جررسی نقش ویمانجی خودکارآومدی در ارتبماا 
وممماتری  ، هممما جمممرای درک جهتمممر روابمممن جمممین وتغیر، و هویممم  اجتهممماعییمممافتگی  جمممین تهاحز

که در جدول ها  ههبستگی دوگانه جین آن  .نتایج آن آورده شده اس  2وحاسبه شد 
 پژوهشهای  ستگی پیرسون در مورد رابطه بین متغیرهمب ماتریس ضریب نتایج :2جدول

3 2 1 5 1 0 7 
3خودکارآودی عهووی 3
52/61**هوی  اجتهاعی 2

کنش پذحری عاطفی 1  -51/6** وا
**50/6-1

21/61**-**20/6**-51/6** جایگاه ون 5

 -10/6** گرحز عاطفی 1
**17/6-**16/6**21/61
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 3 2 1 5 1 0 7 
 -51/6** هن آویختگی با دیگران 0

**27/6- 
**03/6 

**57/6 
**13/6 1  

 -00/6** تهاحز یافتگی 7
**50/6- 

**71/6 
**07/6 

**00/6 
**11/6 1 

  /.63** وعناداری در سطح            /.61* وعناداری در سطح 
 

در رابطمممه جمممین خودکارآومممدی عهمممووی و  r جمممدول فممموق وقمممدارهمممای  داده بممما توجمممه بمممه
ههچنین بما توجمه بمه نتمایج ، وعنادار اس  61/6 و هوی  اجتهاعی در سطحیافتگی  زتهاح

یمافتگی  واتری  ههبستگی جیشترحن ههبسمتگی جمین وتغیمر خودکارآومدی عهمووی بما تهاحز
کهتممرحن ههبسممتگی نیممز جممین خودکارآوممدی عهممووی بمما جایگمماه وممن بمما  - 001/6بمما وقممدار  و 
 باشد. وی - 510/6 وقدار

 
 و هویت اجتماعییافتگی  نقش میانجیگری خودکارآمدی عمومی بین تمایز یگوال: 2شکل

 
گمری خودکارآومدی عهمووی در رابطمه  ویانجیتحلی  وسیر ورجوا به نقش  جینتا 2شک 
 حیکمموین یهمما ق شمماختیممدهممد. وممرور دق یو هویمم  اجتهمماعی نشممان وممیممافتگی  جممین تهاحز

، df/ ,χ255/5> ,p 13/2(=2 ), χ299/5 =CFI= 565/1) یسمممممماختار یجممممممرازش الگممممممو
95/5=AGFI ،99/5=GFI ،524/5=RMSEA) ،کمممممه تهاحز جمممممر هویممممم  یمممممافتگی  نشمممممان داد 

اجتهمماعی تمماتیر وسممقین وعنمماردای داشمم . ههچنممین هویمم  اجتهمماعی جممر خودکارآوممدی 
ب یضمرا یتهماو، وفرو  یساختار یتاتی وعتادار داش . در الگویافتگی  عهووی و تهاحز

وممورد جررسممی بممه هممای  ن وتغیریوعنممادار جمموده و رابطممه جمم یلحمماظ آومماررهمما از ین وتغیر جممیوسمم

02/6 
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(.  2صورت وبب  و وعنادار اس )شک  
جممر هویمم  یممافتگی  ر تهاحزیممن وتغیروسممتقیاتممر وسممتقین و غی، سمماختار یجممر اسمماس الگممو
( 12/2و )-22/6( -15/1ب جراجمممر بممما)یمممق خودکارآومممدی عهمممووی بمممه ترتحممماجتهممماعی از طر

کمنش پممذحری عماطفی بممه دسم  آوممد. نتماوقیممجمرای زحمر  -36/6 کمه اتممرات یاس وا ج نشممان داد 
گرحمز عماطفی بما وقمدار ) 61/6( -02/2ن وتغیر جایگاه ون بما وقمدار )یروستقیغ ( -25/1و 
 (61/6P<  .)وعنادار جودند یاز لحاظ آوار، ق خودکارآودی عهوویحاز طر 33/6

گذاری تهاحز ق حمجمر هویم  اجتهماعی از طرگی یافت بناجراحن چون وسیر غیر وستقین تاتیر 
یممان  تهاحز، خودکارآوممدی عهممووی در وقایسممه بمما وسممیر وسممتقین نقممش یممافتگی  در تبیممین وار

کممه خودکارآوممدی عهممووی جممین تهاحز وممی لممذا، جیشممتری دارد گرفمم   و یممافتگی  تمموان نتیجممه 
 دارد.گری  ویانجیهوی  اجتهاعی نقش 

 یگحر نتحجهبحث و 
و یمافتگی  تهاحز، که جین هوی  اجتهماعی شدش وشخت احن پژوههای  جر اساس یافته

خودکارآوممدی عهممووی رابطممه وببمم  و وعنمماداری وجممود دارد و بمما توجممه بممه نتممایج ومماتری  
و یمممافتگی  جیشمممترحن ههبسمممتگی جمممین وتغیمممر خودکارآومممدی عهمممووی بممما تهاحز، ههبسمممتگی

نتمایج نشمان . ههچنمین ون جودکهترحن ههبستگی نیز جین خودکارآودی عهووی با جایگاه 
کممه خودکارآوممدی عهممووی  بممه صممورت ویممانجییممافتگی  جممین هویمم  اجتهمماعی و تهاحز، داد 

کممه توسممن، ههسممو بمما احممن نتممایج .کنممد وممی عهمم  ( 2632) 1و ههکمماران لمموپز طبممق تحقیقمماتی 
کممه هویمم  اجتهمماعی قمموی تممری دارنممد، انجممام شممده اسمم  جیشممتر ، خودکارآوممدی در افممرادی 
بمما حهایمم  اجتهمماعی جیشممتر و اسممترس درک شممده  ی بمماالترهویمم  اجتهمماع، اسمم . در واقممع

کهتممری در افممراد ههممراه اسمم  و افممراد بمما هویمم  اجتهمماعی بمماالتر ونممابع شممناختی و فممردی 
( 2631) 2ههکممماران، و آوانمممزی (2632) 1و وود ورن 2اسمممهی جیشمممتری در دسمممترس دارنمممد. 

1. Lopez, C. R.

2. Smith
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کمار جمر روی هویم  اجتهماعی افمراد و افمز ومی ههچنین جیان کمه  ایش آن باعم  افمزایش کننمد 
اههیم  خودکارآومدی در افمراد بمه آن انمدازه  شمود. ومی ویزان اعتهاد به نف  و خودکارآومدی

که در تحقیقی نشان داد کن اوا زوینه تحصیلی قموی ، اس   که خودکارآودی  دانشجویانی 
کمه دانمش آوموزان بما خودکارآومدی بماال اوما  داشتند به ههان اندازه ووفقی  نصیبشان شمده 

کانممم )ش زوینمممه تحصمممیلی ضمممعیف داشمممتند پمممی کانممم  و 2636، و ههکممماران 3ومممک  ؛ ومممک 
انجممام شممده رابطممه قمموی و وعنمماداری جممین هممای  ههچنممین طبممق پژوهش (.2662، 4ههکمماران

، 5ووفقیمم  و خودکارآوممدی و نیممز جممین خودکارآوممدی و خممود پنممداره هممر فممرد وجممود دارد )پممارکر
کمماهش خودکارآوممدی شممده و بمما (. حضممور اسممترس و عممدم حهایمم  اجتهمماعی ب2635 اعمم  

 نیممز افممزایش خودکارآوممدی او، اجتهمماعی جممرای فممردهممای  کمماهش اسممترس و افممزایش حهای 
(. طبق نتایج تحقیقی خودکارآودی و هوی  با ویزان تعهد در افراد نیمز 2631، 6کانر)یابد وی

کارشناسمی، رابطه دارد کمه در سمه وقطمع  نجمام ا تحصمیالت تکهیلمی و دکتمرا، احن پمژوهش 
گروهمی و  نتایج یکسانی را شد کارگروهی باع  افمزایش هویم   نشان داد. طبق احن تحقیق 

و خودکارآوممدی شممده و احممن وتغیرهمما بممه خمموجی ویممزان تعهممد در  در پممی آن هویمم  اجتهمماعی
ک  خمانواده در ایجماد هویم   (.2633، 7و ههکارانکهرس )افراد را هن پیش جینی نهودند  در 

کارآ در واقمممع قسمممهتی از تمممروت اجتهممماعی و ، ومممدی بسمممیار وممموتر اسممم اجتهممماعی و خمممود 
که وا خیلمی از وموارد بمه عنموان هویم  اجتهماعی از آن یماد تحم  تماتیر ، کنمین ومی احساسی 

که در خانواده وا هستند که خارج از خمانواده، افرادی اس   وما هسمتند و خمانواده  تا افرادی 
، 8سممزاحی دارد )دفمموز و جاسممکوحیزدر ایجمماد حمم  والکیمم  و هویمم  در اعضممای آن نقممش ب

→                                                                                                                
1. Woodworth 
2. Avanzi, L. 
3. McConnell, D. 

4. McConnell, D. 
5. Parker 
6. Conner 
7. Chemers, M. M. 
8. Deephouse & Jaskiewicz 
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گسمترده اومروزی و هجموم اطالعمات بمه ا همان(. 2631 و در نتیجمه ، از طرفی به دلی  دنیای 
و احمن بحمران جممر  بحمران در هویم  را افمزایش داده، احمن عواومم ، دور شمدن افمراد از اصم  خمود

کماهش همر چمه ج افراد نیزیافتگی  ویزان تهاحز گذار جوده اسم  و باعم   یمافتگی  یشمتر تهاحزاتر 
کممه جممروی تعممدادی از دانشممجویان انجممام 2636، در افممراد شممده اسمم )جرههند (.در پژوهشممی 

کمه وضمعی  هویم ، شد گردید  بما همن در تعاوم  و یمافتگی  خودکارآومدی و تهاحز، وشخت 
کمان ومی ارتباا هستند و جمروی همن تماتیر کمه توسمن 2667، 1گذارنمد)ناوتا و  (. طبمق پژوهشمی 

افمممراد در سیسمممتن  کمممافییمممافتگی  تهاحز، شمممد( انجمممام شمممد وعلممموم 2631) 2 انکمممین و ههکمممار
خمانواده ارتبماا وببم  و وعنماداری بماعهلکرد سممالن و ووفمق آنهما درخمانواده دارد و بمه دلیمم  

گممماهی از تواناحی کارآومممدی و اعتهممماد بمممه نفممم  جیشمممتری جرخوردارنمممد.همممای  آ . خمممود از خمممود 
گممذاری جمر روی عهلکممرد و تمماتیر جممر فرزندانشمان اوممری در خممور همما  همر چممه جهتمر خانواده سمروایه 

کمه خمانواده بمه عنموان یمک سیسمتن اتمربخش و ، تاو  و توجه اس  و با توجه بمه احمن وسم له 
یماونش و ههکماران)ووتر اسم   اعضاییافتگی  وهن جر ویزان تهاحز وجهموه بما در .(3122، آر

گرفم  وی پژوهش حاضرهای  توجه به یافته کمه احمن سمه  بما توجمه بمه کمه توان نتیجمه  تماتیری 
یمافتگی  خودکارآومدی نقمش ویمانجی جمین هویم  اجتهماعی و تهاحز، گذارنمد وی وتغیر جر هن

در افممراد جممروی خودکارآوممدی آنهمما ومموتر اسمم  و هرچممه خودکممار یممافتگی  و افممزایش تهاحز دارد
کنمممد رو از احمممن  هویممم  اجتهممماعی جهتمممر و وممموترتری خمممواهین داشممم .، آومممدی افمممزایش پیمممدا 

که با وی پیشنهاد وطلموب تمر یمافتگی  ترجی  فرزنمدان بما تهاحزتهرکز و تالش جیشتر جرای  گردد 
کهممک شممودبممه رونممد افممزایش هممر چممه جیشممتر خودکارآوممدی و هویمم  اجتهمماعی  در  کممه، افممراد 

در تعهممین دهممی احممن  از طرفممی پویمما تممر و سممالن تممری خممواهین داشمم .ای  جاوعممه، نتیجممه آن
گرفم هاحی  ی نتایج بایستی وحدود کمه تنهما دانشمجویان جررسمی شمده، را درنظمر  اند.  چمرا 

گمر دیگمری وبم  وضمعی  اقتصمادی  فرهنگمی و اجتهماعی  –ههچنین وتغیرهای وداخلمه 
کنتمرل نشمده ومی جروی خودکارآودی کمه در احمن تحقیمق  تموان در  ومی واند  تواننمد وموتر باشمند 

                                           

1. Nauta,& Kahn 
2. Kim, H. 



 4998 عاار، 87شهاره ، 48جلد ، پهوهشاای وشاوره .................................................................................... 84

 

 نیز وورد جررسی قرار داد.ها  آتی آنهای  تحقیق

 ناجعو
 یمما رضممای  ونممد و هممای  جممین زوجیممافتگی  (. وقایسممه تهاحز3122ا )، ر؛ زارعممی،  ؛ فممالح چممای، ونشآر

، (3)1، روانشناسی بالینی و وشاورههای  دارای تعار  زناشوحی در شهر بندرعباس. پژوهشهای  زوج
21-13. 

 2ش ، 12دوره ، فصملناوه سیاسم ، در فرهنمگ احرانمیهما  (.سازگاری هوی 3111س )، اجوالحسنی ،
 .16-21صت

 همای   (. جررسمی رابطمه باور3111ب. )، م.و صالح صمدق پمور، م. ک.حیدری، خداپناهی، ا.، اعراجیان
کارآودی -106، (5)12، جر سالو  روانی و ووفقی  تحصمیلی دانمش آوموزان. وجلمه روانشناسمی خود 

173 
 (. جررسمممی جاوعمممه شمممناختی هویممم  جوانمممان. وانشمممناوه علممموم 3112م. )، م و سممملیهان نمممژاد، بممماقری

 .332-21صت ، 1ش ، 3دوره ، اجتهاعی
 کیذقان، باهنر کاشمتی آن جمر هویم  فرهنگمی احرانیمان. 3112ا. )، ن و جعفری  (. تلوحزحمون و تماتیرات 

 .310-313صت ، دوره سوم، فصلناوه تحقیقات فرهنگی
 گانه وتغیر3170س.)، بختیاری جراتی عزت نف  و و ، خود اتر بخشی ها (. جررسی رابطه ساده و چند 

کارشناسی  خود یاجی با عهلکرد تحصیلی در دانش آووزان سال سوم نظام جدید شهر اهواز. پایان ناوه 
 دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید چهران اهواز.، ارشد

 تاریخچممه، خممانواده دروممانی(. 3110وتممرجن(. ))م ، س و تبرحممزی، ب ؛ سممیف، و؛ جهراوممی، جهمماری ،
کارجر گالدینگ(. تهران: تزکیه.)د نظریه و    ساووو  

 کبممری،  ، فهیهممی، م، جیراوممی کالحی، ا (. پممیش جینممی رضممای  زناشممموحی 3123)ا. ، ا و اویممری پیچمما
-00، 11، 35وجله اصول جهداش  روانی. ، تهاحز یافتگیهای  دلبستگی و وولفههای  جراساس سبک

77. 
 (. تعیممین سممهن تعممار  3123. )س، ک و سمملیهانی، فممرح بخممش، م، حمماجی حسممنی، و، پیممر سمماقی

کنتممرل و اسممترس شممغلی در پممیش جینممی فرسممودگی شممغلی، خممود تهمماحز سممازی، زناشمموحی وجلممه ، ونبممع 
گروسار.   .21 -2، 36، 1روانشناسی صنعتی سازوانی دانشگاه 

 وجهوعممه ، (. جررسممی سممازگاری زناشمموحی و جهداشمم  روانممی3117م. )، و ؛ حسممین چمماری، حسممینی
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 دانشگاه شیراز.، نار جهداش  روانی دانشجویانوقاالت چهاروین سهی
(. سممممروایه اجتهمممماعی و هویمممم : رابطممممه وتقاجمممم . دانشممممناوه علمممموم 3111م. )، ا و وبممممارکی، خممممداحی

 .12-3صت ، 2ش ، 3دوره ، اجتهاعی
جهعممممی و هویمممم  ولممممی؛ وطالعممممه ومممموردی: های  (. رسممممانه3111م.)، ر و حسممممنی، ه؛ ربممممانی، ربممممانی

 .21-01صت ، 2ش ، 30ارتباطی. س های  ن. فصلناوه پژوهشدانشجویان دانشگاه اصفها
هوی  و وشارک  اجتهاعی جوانمان شمیراز. دو ، (. سروایه اجتهاعی3112ح. )، م؛ افراسیاجی، سروش

 .311-321  ، 1فرهنگ و جاوعه؛ ش ، تخصصی پژوهش جوانان -فصلناوه علهی
کارآوممدی3177م. )، عبممدی نیمما گیممری، (. جررسممی روابممن خممود  گممردان، هممدفی جهمم   ، یممادگیری خممود 

کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم ترجیتی دانشگاه تهران.  پیشرف  تحصیلی. پایان ناوه 
32ش ، جمر هویم  فرهنگمی. راهبمرد یماس (. تماولی جمر تماتیر توسمعه3111م. )، هراتمی، م.، عیوضی ،  

365-316. 
د، وحسنیان رابطمه ویمان تهاحزیمافتگی خمود و هموش ، ( 3110آناهیتما )، گنجوی، سهیرا، کرولو، وحه 

 .117-127، (32)1. فصلناوه خانواده پژوهی ،هیجانی در وتقاضیان طالق
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