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 هاي هویت در دانشجویان هاي شخصیتی با سبک  ویژگیرابطه
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   روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمرانگروه روان شناسی بالینی، دانشکده :نویسنده مسئول*

Email: raziehsadeghi90@yahoo.com 
 

 چکیده
رود، استمرار شخصیت به این ت به عنوان یک واژه کلیدي به کار می  در تعریف هویت، استمرار شخصی:مقدمه      

بنا بر این هدف از پژوهش حاضر بررسی . معنی است که فرد در طول زمان و مکان همان شخص است و نه شخص دیگر
   .هاي هویت در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود هاي شخصیتی با سبک رابطه ویژگی

جامعه آماري در پژوهش حاضر، تمام .  باشدحاضر از نوع همبستگی متعارف می پژوهش : هامواد و روش      
 نفر از 360 در این پژوهش شامل نمونه.  بود1391- 92دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

 اي انتخاب  اي خوشهوش تصادفی چند مرحلهدانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود، که به ر
هاي هویت و پرسش نامه پنج  سبک ها در این پژوهش شامل پرسش نامهآوري داده ابزار مورد استفاده جهت جمع . شدند

  .  استفاده شدSPSSها از روش همبستگی متعارف و نرم افزار جهت تحلیل داده . عاملی نئو بود
 هاي باال در ضرایب ساختاري به دست آمده در این پژوهش نشان داد که الگویی از نمره : هاي پژوهشیافته       

 هاي باال در سبک هویت هنجاري و سبک هویت گرایی با الگویی از نمرهپذیري و برون وجدانی بودن، توافق 
بودن، توافق رکیب وجدانی  هاي این پژوهش نشان داد که تبنا بر این یافته. همبسته هستند) P<0.001(اطالعاتی

  . دهد میکاهش گرایی پایین احتمال دو سبک هویت هنجاري و اطالعاتی را پذیري و برون
 هاي شخصیتی را در بینی کنندگی ویژگیبنا بر این، نتایج پژوهش حاضر ارزش پیش  :بحث و نتیجه گیري      
 .   هاي هویت برجسته نمودسبک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 11

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1430-fa.html


  راضیه صادقی و همکاران- هاي هویت در دانشجویانی با سبک هاي شخصیتویژگی  رابطه  

 207

  مقدمه
هایی  سوالادراك فرد از خود به عنوان یک کل و      
از زندگیم »«خواهم بشوم؟ چه می«، »من که هستم«مانند

 ستا ممکن که است سواالتی جمله  از»خواهم؟ چه می
 این .شود روبرو آن با زندگی مختلف هاي دوران در فرد

ها که چند سال ادامه خواهند یافت جستجوي هویت  پرسش
 گونه این شناسان روان از بسیاري اعتقاد به .شود نامید می
 حال این با شوند مهم می بسیار نوجوانی دوران در سواالت
 در ،خانوادگیمحیطی و  و تغییرات شخصیتی هاي ویژگی

 بر ماندگار نقش زندگی هاي چالش با وي مواجهه چگونگی
هاي فیزیکی،  شخصیت به مجموع ویژگی). 1(،گذاردمی جا

شود که فرد را  روانی، هیجانی و اجتماعی اطالق می
به طور . سازد همتا و متفاوت از دیگر افراد می موجودي بی

هاي  یها و توانای عام، رفتار ما تحت تاثیر این ویژگی
بینی رفتار باید  شناختی و هیجانی قرار داشته و براي پیش

 ).2(،ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند این ویژگی
 پنج یا بعد پنج امتداد در را  شخصیت،)3،4(،کریوکاستامک

که با تمایل فرد ) N(رنجورخویی روان شامل اصلی عامل
 صومت، تکانجویی، خ براي تجربه اضطراب، تنش، ترحم

کم و سالمت هیجانی پایین  شوري، افسردگی، عزت نفس
که تمایل فرد براي مثبت بودن، ) E(برونگرایی ،ارتباط دارد

جویی، با محبت بودن را  مردم آمیزي، جرات طلبی، لذت
 تمایل فرد براي و) O(گشودگی به تجربه ،دهد نشان می

، پذیري کنجکاوي، استقالل، عشق به هنر، انعطاف
به تمایل فرد ) A(توافق ،خردورزي و سازندگی اشاره دارد

 براي بخشندگی، مهربانی، سخاوت، همدلی و همفکري، نوع
 وجدان باشود،  دوستی، اعتمادورزي و ادب مربوط می

گرایش به منظم بودن، کارا بودن، قابلیت را نیز ) C(بودن
بخشی، پیشرفت مداري، منطقی  نظم اعتماد و اتکا، خود

  . کرد توصیف و آرام بودن بودن
هویت را ایجاد هماهنگی میان تصور فرد از  ریکسونا      

نظیر و داراي ثبات و تصور دیگران  خودش به عنوان فرد بی
هاي  سبک«از  در همین رابطه برزونسکی). 5(،داند می

 اطالعات پردازش براي توصیف چگونگی» پردازش هویت
 که است باور این بر او .است هکرد استفاده هویت به مربوط
 پردازش هاي گیري جهت از بازتابی هویت، هاي سبک

 و خود هویت ساختن هنگام نوجوان و هستند اطالعات
 استفاده ها آن از باورها و ها ارزش به نسبت شدن متعهد

 برد می نام هویت سبک نوع سه از برزونسکی. )6(،کند می
سبک «، »سبک هنجاري« ،»سبک اطالعاتی«از عبارتند که

ها  آن پردازش سبک که افرادي). 6(،» اجتنابی-سردرگم

  محور است، افرادي فعال، جستجوگر و ارزیاب»اطالعات«
 جهت مناسب اطالعات کسب پی در دائم طور به و هستند
 ، از افراددسته این .باشند خود می هویت دهی شکل

 شوند می برورو خود عقاید با مغایر عقایدي با که هنگامی
 راغب بسیار خود اعتقادات مختلف ابعاد امتحان و آزمون به

 از  برخوردارند»اجتنابی- سردرگم«شوند، افرادي که از می
 می اجتناب است، گیري تصمیم مستلزم که هایی موقعیت

 شخصی هاي تصمیم و مسائل با رویارویی از افراد این. کنند
 تالش و خودآگاهی یشی،خوداند با سبک نوع این .بیزارند
سبک  «منفی دارد، افراد داراي  همبستگییشناخت

افراد  قبول مورد که پذیرند می را هایی  ارزش»هنجاري
 شده پذیرفته هاي ارزش قبال در افراد این است، معتبر

 به تمایلی معمول طور به و دارند باالیی عهدت احساست
 ندارند این دوخ ذهنی هاي ارزش با مغایر اطالعات دریافت

 خود از آماده ارزشی و ذهنی ساختارهاي به زیادي نیاز افراد
 در که در پژوهش دولینجرو کلنسی. )6(،دهند می نشان
 صورت شخصیت عامل پنج و هویت هاي سبک با ارتباط
 هویت هاي سبک که بین بود این از حاکی نتایج گرفت،

 ،گرایی برون شخصیتی، هاي ویژگی هنجاري، ،اطالعاتی
 گرایی برون دارد، ودجوجدان بودن رابطه مثبت و با و توافق

 منفی رابطه یک اما دارد اطالعاتی باهویت مثبت رابطه یک
 رابطه اجتنابی یک و پراکنده هویت اما هنجاري، هویت با

 هاي ویژگی با منفی رابطه یک و رنجوري روان با مثبت
جستجوي دارد ن بود وجدان و با بودن دلپذیر شخصیتی

هویت پیش نیاز رشد بهینه شخصی در طول زندگی است، و 
جا  نتایج گسستگی هویت، فراتر از آن است که بتوان در این

فردي :  اریکسون معتقد استاماها اشاره کرد  به تمامی آن
هاي مثبت پایدار در فرهنگ،  که قادر به یافتن ارزش

- هم میه هایش ب آل مذهب یا ایدئولوژي خود نیست، ایده
- ریختگی هویت رنج می چنین فردي که از درهم). 7(،ریزد

هاي گذشته خود را ارزیابی کند و نه  تواند ارزش برد، نه می
ها بتواند  شود که به کمک آن هایی می صاحب ارزش

ریزي نماید، بسیاري از افراد،  آزادانه براي آینده طرح
 ند، احساس پوچی، ازشو هنگامی که دچار بحران هویت می
حتی گاهی به ). 7(،کنند خود بیگانگی، تنهایی و غربت می

 گردند، هویتی درست برخالف آن  می»هویت منفی«دنبال 
. ها در نظر گرفته است چه که اولیا و جامعه براي آن

بسیاري از رفتارهاي ضد اجتماعی و ناسازگارانه نوجوان را 
با توجه به اهمیت ). 8(،ودتوان از این دیدگاه توجیه نم می

هاي  گیري سبک هاي شخصیتی در شکل نقش ویژگی
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کننده  بینی هویت لذا ضرورت دارد در خصوص عوامل پیش
 تحقیقات نتایج. هاي هویت پژوهش انجام شود سبک

دهند که سبک هویت  نشان می) 2005(دوریزوسوئنز
بر چنین   و هم،)9(،استاطالعاتی با همدلی باال همراه 

، سبک هویت )2000(اساس تحقیقات برزونسکی و کوك
 از آن. تر همراه است اطالعاتی با روابط بین فردي پخته

 و اداركه نحو با عمیقاً شخصیتی هاي ویژگی که جائی
 زا استرس رویدادهاي به او واکنش و جهان از تفسیر فرد

 شخصیتی هاي ویژگی برخی که است طبیعی مرتبط است،
 که افرادي). 10(،تاس پذیرتر انعطاف دیگر هاي ویژگی از

 هم و باشند می انعطاف ناپذیر شخصیتی هاي ویژگی داراي
  تقاضايبا را خود هاي پاسخ توانند نمی که کسانی چنین

 بوده زندگی هاي مهارت فاقد سازند منطبق خاص موقعیت
 هیافت). 1(،دهند نشان می زندگی به را ها واکنش بدترین و

اند دانشجویانی که  ها نشان داده هاي برخی از پژوهش
دچار سردرگمی هویت هستند، عزت نفس کمتري دارند و 
استدالل اخالقی آنان رشد نیافته است، تکانشی هستند و 
تفکري نامنظم دارند و به دشواري مسئولیت زندگی خود را 

ط پردازند و رواب گیرند، بیشتر به خودشان می به عهده می
بر اساس ). 11(،گاه است  سطحی و گاه و بیفردیشان غالباً

، سبک هویت سردرگم با )2003(نتایج برزونسکی و نورمی
- افسردگی باالتر همراه است که افسردگی یکی از مولفه

رنجورخویی است، در نتیجه افراد داراي  هاي صفت روان
 رنجورخویی باال نشان می هویت سردرگم گرایش به روان

  )12(.دهند
هاي هویت  بینی سبک لذا هدف از این پژوهش پیش     

این  بر بنا. هاي شخصیتی است دانشجویان بر اساس ویژگی
در راستاي هدف پژوهش حاضر، این سوال مطرح است که 

هاي هویتی در  بین سبک هاي شخصیتی پیش آیا ویژگی
  .دانشجوان دانشگاه شهید چمران اهواز است

  ها شمواد و رو
- روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی متعارف می      
جامعه آماري شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی . باشد

 1391-1392دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 
نامه و  بود و دانشگاه شهید چمران اهواز اجازه پخش پرسش

  .مطالعه را تایید کرد
 تصادفی چندنمونه گیري  نفر به روش 360از این میان، 

- انتخاب شدند و در نهایت تحلیل دادهاي  اي خوشه مرحله
صورت ه گیري ب روش نمونه.  نفر انجام شد318ها بر روي 

شیوه اجراي  .اي انجام شد اي خوشه مرحله تصادفی چند
نامه بدین صورت بود که از طریق  این مرحله از پرسش

هاي بیرون آمده از  ههماهنگی با مسئول آموزش دانشکد
ها را  نامه قرعه و مجوز اجراي پژوهش توانستیم پرسش

به این ترتیب که ابتدا . هاي انتخابی توزیع کنیم بین کالس
سپس از میان هر و  دانشکده 4 دانشکده 10از میان 
اساس   کالس به صورت تصادفی انتخاب و بر3دانشکده 

ها استخراج  به تستتمایل داوطلبانه افراد براي پاسخ دهی 
نامه برگشت داده   پرسش318پس از اجراي تحقیق . شد
  .شد

ها  ها بین دانشجویان توزیع و از آن نامه پرسش      
خواسته شد که کلیه آیتم ها را مطالعه کنند و به دقت پاسخ 

گونه   هیچضمناً. دهند و نیازي به ذکر نامشان نیست
مه ها اعمال نشد و نا محدودیت زمانی براي تکمیل پرسش

ها در مورد هدف تحقیق توضیح مختصري داده  به آزمودنی
باشد و از   میطرح تحقیق پژوهش حاضر همبستگی. شد

تحلیل .  استفاده شد همبستگی متعارفروش آماري
 به این متعارف شبیه رگرسیون چندگانه است،همبستگی 

ننده کبینی معنا که در این روش ترکیبی از متغیرهاي پیش
. شود بینی متغیرهاي مالك به کار برده می به منظور پیش

در . تفاوت این دو روش در تعداد متغیرهاي مالك است
رگرسیون چندگانه فقط یک متغیر مالك وجود دارد، در 
صورتی که تحلیل همبستگی متعارف بیش از یک متغیر 

  )13(.مالك دارد
اده قرار گرفت وهش مورد استفابزارهایی که در این پژ     

نامه ابتدا تحت  این پرسش :سیاهه پنج عاملی نئو شامل
 توسط مک کري 1985 سوال در سال 185 با  Neoعنوان

 Neo. Iدر این پژوهش از آزمون  .و کاستا تهیه شده است
 باشد و پنج عامل روان  سوال می60که داراي 
 و) A(توافق ،)O(باز بودن ،)E(برون گرایی ،)N(رنجورخویی

هر خرده  .استفاده شده است سنجدرا می) C(وجدانی بودن
ه  براي بNEOنامه   پرسش. ماده است12مقیاس داراي 

 فاکتور شخصیت 5 مختصر و مفیدي از دست آوردن اندازه
 5آزمودنی جواب را در یک طیف ). 14(،ساخته شده است

مخالفم، نظري ندارم، موافقم و   مخالفم،کامالً(اي درجه
 گذاري این آزمون بر نمره. کندانتخاب می)  موافقمکامالً

حداقل و حد اکثر . باشد  می4،3،2،1،0هاي  اساس نمره
  می48و  0 هاي آن  هر آزمودنی در هر یک از مقیاسنمره
 . سال مناسب است17این آزمون براي افراد باالي . باشد

 نفر از 208روي  مک کري و کاستا این آزمون را بر
 ماه اجرا کردند و ضریب پایایی براي 3 ویان به فاصلهدانشج

 79،  درصد80،  درصد75،  درصد83 عامل به ترتیب 5
 وسیلهه ب آزمون روایی ).14(،دست آمده ب درصد 70و درصد 
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 عامل چرخش اساس بر و بلند فرم هاي سؤال عاملی تحلیل
 حداکثر که االتیوس شد، محاسبه اصلی عامل 5 حول ها

 براي داشتند را عامل یک حول اعتبار تشخیصی و بارعاملی
  )15(.شدند استخراج کوتاه فرم

 سوالی 40نامه یک مقیاس  پرسشاین  :سیاهه سبک هویت
 سوال 9 سوال آن مربوط به مقیاس اطالعاتی، 11است که 

 سوال آن مربوط به 10آن مربوط به مقیاس هنجاري، 
ربوط به  سوال دیگر م10مقیاس سردرگم یا اجتنابی و 

شود و  مقیاس تعهد است که براي تحلیل ثانویه استفاده می
توان تغییر  یعنی می. شود یک سبک هویتی محسوب نمی

تعهد را به منظور تفکیک افراد داراي تعهد زیاد و کم در 
پاسخ به سواالت به شکل ). 16(،مقیاس اطالعات به کار برد

 امالًباشد که شامل ک اي می  درجه5طیف لیکرت 
بروزنسکی پایایی . باشد  می5= موافق تا کامال1ً=مخالف
، مقیاس  درصد62مقیاس اطالعاتی را ) ضریب آلفا(درونی

 73و مقیاس سردرگم یا اجتنابی را  درصد 66هنجاري 
اي ضرایب آلفا  در مطالعه). 17(،گزارش کرده استدرصد 

  و درصدISI- 6G 78فرم (براي مقیاس سردرگم یا اجتنابی
  بیشتر از مقیاس )  درصد77 اصلی ISIفرم 

 67 اصلی ISI و فرم  درصدISI-6G  64فرم(هنجاري
 و فرم  درصدISI-6G 59فرم (و مقیاس اطالعاتی) درصد
ISI به طور کلی . گزارش شده است)  درصد64 اصلی

  اصلی است و با اندازهISI موازي مقیاس ISI-6Gمقیاس 
پیش بینی شده ارتباط هاي  هاي مالك گوناگون به شیوه

- نامه در پژوهش شیخ پایایی این پرسش). 18(،دارد
االسالمی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي سه سبک هویت 

 58اجتنابی به ترتیب برابر با -اطالعاتی، هنجاري و سردرگم
روایی آن ). 19(، محاسبه شد درصد64 و  درصد47، درصد

مورد بررسی قرار نیز در پژوهش فوالدچنگ و همکاران 
و ضریب   درصد66 برابر با KMOگرفت که شاخص 

 P<0.001  و در سطح11/1290کرویت بارتلت برابر با 
در پژوهش حاضر با استفاده از ). 20(،دار گزارش شد معنی

 به  درصد68نامه  روش آلفاي کرونباخ، پایایی این پرسش
  .دست آمد

  هاي پژوهش یافته
.  سال بود30 تا17 مورد بررسی نه سنی کل نمودامنه     

میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان به تفکیک جنسیت 
 . آورده شده است1 شماره در جدول

  
  میانگین و انحراف معیار سن دانشجو. 1 شماره جدول

 انحراف استاندارد میانگین سنی تعداد 
23/21 147 گروه پسر  017/2  
47/21 171 گروه دختر  281/2  

نمونهکل   318 36/21  163/2  

  
  

       
) عیارـحراف مـان(نیـن سـگیـیانـمدول ـاین جوجه به ـبا ت

و ) 28/2 (47/21و در دختران ) 01/2 (23/21ران ـسـدر پ
 دولـج .دـباش می) 16/2 (36/21در کل نمونه برابر با 

جویان ـهاي دانش رهـین و انحراف معیار نمـ میانگ2 شماره
 یت نشان میـکیک جنسـش به تفـاي پژوهـهغیرـرا در مت

.دهد
  

  هاي شخصیتی هاي دانشجویان به تفکیک جنسیت در ویژگی  میانگین و انحراف معیار نمره.2 شماره جدول
 متغیر کل دختر پسر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین
رنجورخویی روان  01/23  80/5  05/24  68/6  57/23  30/6  

گراییبرون  
 توافق 

 وجدانی بودن
 گشودگی به تجربه

 هنجاري
 اطالعاتی

اجتنابی-سردرگم  

17/28  
70/26  
15/28  
91/23  
 
26/31  
60/38  
93/25  

82/5  
43/4  
26/5  
35/4  
 

044/5  
03/7  
23/6  
 

71/28  
75/26  
80/28  
91/23  
 
81/23  
43/38  
91/25  

11/6  
85/3  
10/4  
81/3  
 
43/4  
57/5  
95/5  
 

46/28  
73/26  
50/28  
91/23  
 
09/32  
51/38  
92/25  
 

97/5  
12/4  
67/4  
06/4  
 
78/4  
28/6  
07/6  
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 2  شمارهندرجات جدولـمه ـکه ـگون انـمـه
هاي  نمره) انحراف معیار(د، میانگینه دان میـنش

، )044/5 (26/31هویت هنجاري  دانشجویان پسر در
- سردرگم، هویت)03/7 (60/38العاتی ـت اطـویـه

، )80/5 (01/23ورخویی ـجـرن ، روان)23/6 (93/25 اجتنابی
، )43/4 (70/26پذیري  ، توافق)82/5 (17/28گرایی  برون

ربه ــودگی به تجـو گش) 26/5 (15/28وجدانی بودن 
هاي آماري  صـین شاخـچن مـه. دـباش می) 35/4 (91/23

ت ـویـب برابر با هـجویان دختر به ترتیـشـبراي دان
 43/38ی ـاعاتـت اطلـویـ، ه)43/4 (81/23جاري ـهن
، )95/5 (91/25تنابی ـاج-مـردرگــت سـویـ، ه)57/5(

 71/28رایی ـگ رونـ، ب)68/6 (05/24رنجورخویی  روان
 80/28، وجدانی بودن )85/3 (75/26پذیري  ، توافق)11/6(
 .اشدـب می) 81/3 (91/23و گشودگی به تجربه ) 10/4(
یرهاي ـگی بین متغـریس همبستـ مات3ماره ـدول شـجـ

  .دـده ش را نشان میـپژوه
  
  

  هاي هویت  و سبکماتریس همبستگی ویژگی هاي شخصیتی. 3 شماره جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 

        1  گشودگی به تجربه

       1 152/0** وجدانی بودن

      1 363/0** 050/0 پذیري توافق

     1 -157/0** 018/0 032/0 رنجورخویی روان

    1 -409/0** 266/0** 271/0** 008/0 گرایی برون

   1 246/0** 082/0 345/0** 469/0** 033/0 هویت اطالعاتی

  1 502/0** 249/0** -107/0 361/0** 391/0** -175/0** هویت هنجاري

  1 -113/0* 199/0** -165/0** 180/0** -090/0 095/0 020/0  اجتنابی-سردرگم هویت

* P<0.05, ** P<0.01  
  

      
شود روابط   مشاهده می3  شماره طور که در جدول همان

، )- 175/0(بین هویت هنجاري با گشودگی به تجربه
- ، برون)361/0(پذیري ، توافق)391/0(وجدانی بودن

و روابط بین هویت اطالعاتی با وجدانی ) 249/0(گرایی
) 246/0(گرایی ، برون)345/0(پذیري ، توافق)469/0(بودن

- اجتنابی با روان-و روابط بین هویت سردرگم
در سطح ) - 165/0(گرایی ، برون)180/0(رنجورخویی

  . باشد دار می معنی) P<0.05(موردنظر
 متغیرهاي در پژوهش حاضر براي بررسی رابطه      

 .پژوهش از روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده گردید
هاي  بین، سبک  شخصیت به عنوان پیشهاي ویژگی

هویت به عنوان مالك در نظر گرفته شد تا رابطه 
ررسی ـیر بـته متغـیان این دو دسـترك مـچندمتغیري مش

گري، ـاري دیـر روش آمـاده از هـفـتـند اسـمان. ودـش
لیل توابعی ـها تح لیل دادهـار در تحـن کـریـت مولـمع

داري  حداقل سطح معنی. دارند است که از نظر آماري معنی
داري  یـح معنـها سط لیل دادهـبول براي تحـقابل ق

P<0.05 داري  نیـطح معـوان سـه به عنـد کـباش می
ستگی ـبـریب همـداري یک ض نیـعـن مـعییـرایج در ت

 هاي معنی  نتایج آزمون4 مارهـ شجدول .تـرح اسـمط
 متعارف را نشان داري براي مدل کامل تحلیل همبستگی

  .دهد می
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 داري براي مدل کامل تحلیل همبستگی متعارف هاي معنی آزمون .4 شماره جدول

F  ارزش  نام آزمون   داري سطح معنی   خطاdf   فرضیهdf  نسبت

  >001/0  933  15  42/10  430/0  اثر پیالیی

  >001/0  853  15  63/11  598/0  ویلکز المبدا

  >001/0  923  15  80/12  624/0  اثر هتلینگ

  
      
- شود معنی  مشاهده می4 شماره طور که از جدول همان

دهد که  نشان می) P<0.001(داري مقدار المبداي ویلکز
هاي  هاي شخصیتی و سبک ویژگی(بین دو دسته متغیر

المبدا نشان دهنده . دار وجود دارد رابطه معنی) هویت
شود، در نتیجه  ین نمییواریانسی است که توسط مدل تب

λ-1 اندازه اثر مدل کامل را در ماتریس r2 سازد آشکار می .
  تابع متعارف تحلیل برابر است بابر این مبنا، اندازه اثر سه

اندازه اثر، مقدار واریانس مشترك بین . 598/0-1=402/0
- قادر به تبیین آن می دو دسته متغیر است که مدل کامل

 40دست آمده در این پژوهش، این مدل به  بر باشد، بنا
هاي  درصد از واریانس بین متغیرهاي شخصیتی و سبک

  .نماید هویت را تبیین می

 تعداد توابع یا ابعادي که در تحلیل متعارف به دست می      
بین یا  پیش(ترین دسته آید برابر با تعداد متغیرها در کوچک

سی در تحلیل متعارف یک روش براي برر. است) مالك
داري توابع، توجه به مقدار واریانسی است که هر تابع  معنی

بزرگی رابطه بین یک جفت ترکیب خطی . نمایند تبیین می
. شود به وسیله ضریب همبستگی متعارف نشان داده می

مجذور این ضریب ممکن است مقدار واریانس مشترك بین 
 چون در این پژوهش متغیر. دو متغیر متعارف نامیده شود

مالك شامل سه سبک هویت اطالعاتی، هنجاري و 
این سه تابع یا بعد به دست  بر اجتنابی است، بنا-سردرگم

 5  شمارهاطالعات مربوط به این سه تابع در جدول. آمد
  .آمده است

  
  هاي توابع حاصل از تحلیل متعارف  ویژگی.5 شماره جدول

  مجذور همبستگی  متعارفهمبستگی   تراکمی درصد  درصد  مقدار ویژه  شماره تابع

1  540/0  61/86  61/86  592/0  350/0  

2  057/0  20/9  82/95  233/0  054/0  

3  026/0  17/4  100  159/0  025/0  

    
       

داري توابع  در تحلیل متعارف راه آسانی براي آزمون معنی
 یک روش براي بررسی معنی. به صورت جداگانه وجود ندارد

ار واریانس است که هر تابع تبیین داري توابع، توجه به مقد
شود که مجذور   مشاهده می5  شمارهدر جدول .نماید می

، 35/0هاي متعارف توابع به ترتیب برابر با  همبستگی
 توابعی که ،)21(،پیرو شري و هنسان.  است025/0 و 054/0

 درصد واریانس را تبیین نمایند، کنار گذاشته و 10کمتر از 
 درصد از 35این، فقط تابع اول که  بر کنند، بنا تفسیر نمی

شود و تابع  نمایند، تفسیر می واریانس مشترك را تبیین می
- مورد تفسیر قرار نمی)  درصد5/2(و سوم)  درصد4/5(دوم

  .گیرد
داري آماري توابع با  عالوه بر روش فوق، آزمون معنی     

دهد  ازه میاستفاده از تحلیل کاهش بعد نیز به پژوهشگر اج
داري آماري  که به کمک چیدمان سلسله مراتبی توابع معنی

  نتایج تحلیل6  شمارهدر جدول. ها را آزمون نماید آن
.گانه این پژوهش نشان داده شده استکاهش بعد توابع دو
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   نتایج تحلیل کاهش بعد براي توابع متعارف.6 شماره جدول

  داري سطح معنی   خطاdf   فرضیهdf نسبتF  المبداي ویلکز  شماره ریشه

  >001/0  41/853  15  63/11  598/0  3 تا 1

  >001/0  620  8  22/3  921/0  3 تا 2

  >001/0  311  3  70/2  974/0  3 تا 3

  
  

  نتایج آزمون معنی6  شمارهدر ردیف اول جدول
این آزمون .  داده شده است3 تا 1داري اثر تجمعی توابع 

دار است یا  هر سه تابع معنیدهد که آیا ترکیب  نشان می
طور که پیش از این گفته شد اثر تجمعی توابع  همان. خیر

دار  از نظر آماري معنی) یا مدل کامل (3 و 2، 1
چنین تابع   و هم3 تا 2 اثر تجمعی تابع )P<0.001(.است

به عبارت دیگر هر سه . دارند نیز معنی) P<0.001 (3 تا 3
واریانس مشترك میان دو دسته داري از  تابع میزان معنی

کنند و رابطه بین دو دسته متغیر توسط  متغیرها را تبیین می
  . شود هر سه تابع تبیین می

نتایج تا به این جا نشان داد که بین دو دسته متغیر        
داري وجود دارد اما نقش هر کدام از متغیرهاي  رابطه معنی

براي پاسخ به این بین و مالك در توابع چقدر است؟  پیش

-سوال به ضرایب استاندارد و ساختاري متغیرها رجوع می
ها براي تفسیر متغیرهاي  در میان این شاخص. کنیم

متعارف، ضرایب استاندارد از ثبات کمتري برخوردارند و 
ها همراه با سوگیري  تفسیر متغیرهاي متعارف از طریق آن

ر متغیرهاي این ضرایب ساختاري براي تفسی بر بنا. است
منظور از ضرایب ساختاري . شود متعارف ترجیح داده می

) یا وابسته(سنجش رابطه خطی ساده بین متغیرهاي مستقل
ضرایب . باشد و متغیرهاي متعارف مربوط به خودشان می

 چون بار عاملی در تحلیل عامل تفسیر می ساختاري هم
اري و ضرایب استاندارد، ضرایب ساخت 7 شماره جدول. شوند

را ) یا واریانس تبیین شده( هامجذور ضریب ساختاري آن
بین و مالك در تابع متعارف  براي مجموعه متغیرهاي پیش

  .دهد اول نشان می
 

  
  

   ضرایب استاندارد، ساختاري و مجذور ضرایب ساختاري متغیرها در تابع.7 شماره جدول
  اريمجذور ضریب ساخت  ضریب ساختاري  ضریب استاندارد  متغیر

  56/70  840/0   511/0  هویت اطالعاتی
  96/6  -264/0  -091/0  اجتنابی-هویت سردرگم

  14/78  884/0  617/0  هویت هنجاري
R2c     35/0  

  28/4  -207/0  -544/0  رنجورخویی روان
  37/29  542/0  240/0  گرایی برون
  78/46  688/0  388/0  پذیري توافق

  62/2  -162/0  -276/0  گشودگی به تجربه
  06/68  825/0  660/0  وجدانی بودن

  
  

 فقط متغیرهاي داراي ،)22(،پیرو آلپورت و پترسون       
مورد توجه و تفسیر قرار  درصد 30ضرایب ساختاري حداقل

  نشان می7  شمارهبه این ترتیب مندرجات جدول. گیرند می
ضریب (دهد که در تابع اول به ترتیب اهمیت وجدانی بودن

ضریب ساختاري، (پذیري ، توافق+)825/0ساختاري، 
سهم +) 542/0ضریب ساختاري، (گرایی و برون+) 688/0

از سوي . بین دارند بیشتري در ترکیب خطی متغیرهاي پیش
دیگر، در این تابع از بین متغیرهاي مالك به ترتیب اهمیت 

و هویت +) 884/0 ضریب ساختاري،(هویت هنجاري
 ترکیب خطی سهم بیشتري در+) 840/0(اطالعاتی

به بیان دیگر، در تابع اول هویت . متغیرهاي مالك دارند
- هنجاري و هویت اطالعاتی به وسیله وجدانی بودن، توافق
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 چنین هم. شوند بینی می گرایی پیش پذیري و برون
باشد که مقدار واریانس  می درصد 35ین متعارف ضریب تعی

بین و  مشترك بین دو مجموعه متعارف متغیرهاي پیش
  )1نمودار شماره (.کند مالك را تعیین می

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هویت هنجاري و سبک هویت اطالعاتیهاي شخصیت با سبک  مدل مفهومی ویژگی.1 شماره نمودار
  
  

  بحث و نتیجه گیري 
  حل آن را نشانه،)23(،بحران هویت که اریکسون      

داند،   نوجوانی میدورهدر پیروزي و رسیدن به تعادل خود 
در تعریف هویت، . بحران خودیابی و تشکیل شخصیت است

. رود استمرار شخصیت به عنوان یک واژه کلیدي به کار می
استمرار شخصیت به این معنی است که فرد در طول زمان و 

از طرفی مدل . مکان همان شخص است و نه شخص دیگر
اهی فراگیر و پنج عاملی با در نظر گرفتن پنج عامل، دیدگ

اکثر تحقیقات انجام شده در ). 24(،جامع به شخصیت دارد
مورد ارتباط مدل پنج عاملی و هویت بر اساس مدل مارسیا 

اند و در بررسی ارتباط مدل پنج عاملی  انجام گرفته
- اندکی بر اساس سبک شخصیت و سازه هویت، مطالعات

 بر بنا. اند  انجام شده،)17(،هاي پردازش هویت برزونسکی
هاي  این هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی

ضرایب . هاي هویت دانشجویان بود شخصیتی با سبک
دهند که  دست آمده در این پژوهش نشان میه ساختاري ب

پذیري و  هاي باال در وجدانی بودن، توافق الگویی از نمره
 و هاي باال در هویت هنجاري گرایی با الگویی از نمره برون

هاي این پژوهش  این یافته بر بنا. اطالعاتی همبسته هستند
پذیري و  دهد که ترکیب وجدانی بودن، توافق نشان می

گرایی پایین احتمال دو سبک هویت هنجاري و  برون
 در ارتباط با موضوع پژوهش می. برد اطالعاتی را پایین می

 که توان به پژوهش مغانلو، وفایی و شهرآراي اشاره کرد
گشودگی به تجربه با : ها بدین قرار بود نتایج پژوهش آن

هویت اطالعاتی ارتباط مثبت و با هویت هنجاري ارتباط 
منفی دارد، وجدانی بودنی با سبک هویت اطالعاتی و هویت 

پذیري  گرایی و توافق هنجاري ارتباط مثبت دارد، برون
د و ارتباط مثبت با هویت اطالعاتی و هویت هنجاري دار

اجتنابی ارتباط مثبت - رنجورخویی با هویت سردرگم روان
  )25(.وجود دارد

، سبک )10(،بر اساس تحقیقات برزونسکی و کوك       
. تر همراه است هویت اطالعاتی با روابط بین فردي پخته

) Calency&Dollinger(نتایج پژوهش کلنسی و دالینجر
پذیري و  افقگرایی، تو حاکی از آن است که ویژگی برون

وجدانی بودن با سبک هویت اطالعاتی و هویت هنجاري 
اجتنابی - چنین سبک هویت سردرگم هم. ارتباط مثبت دارد
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 مورد در. )12،26(،خویی ارتباط مثبت داردرنجور با روان
برزونسکی  هویت، هاي سبک با گشودگی به تجربه ارتباط

یري با سبک پذ گرایی و توافق معتقد است بین ویژگی برون
هویت هنجاري و اطالعاتی همبستگی مثبت و با سبک 

ویژگی . اجتنابی همبستگی منفی داشتند-هویت سردرگم
رنجوري با دو سبک اطالعاتی و هنجاري ارتباط منفی  روان

 اجتنابی ارتباط مثبت دارد هم- و با سبک هویت سردرگم
چنین گشودگی به تجربه با هویت هنجاري ارتباط منفی 

دالیجر و و ) Marcia(حسینی نسب و همکاران، مارسیاد دار
روان  بینهاي خود نشان دادند که  طی پژوهشکلنسی 

دار و  اجتنابی رابطه معنی-رنجورخویی و هویت سردرگم
در تحقیق دیگري که توسط . )1،27،28(،مثبت وجود دارد
انجام شد ویژگی ) Duriez&Soenens(دوریز و سوئنز

ویت اطالعاتی و هویت هنجاري ارتباط وجدانی بودن با ه
ها بین ویژگی وجدانی  به عالوه در تحقیق آن. مثبت دارند

بودن با سبک هویت هنجاري ارتباط مثبت مشاهده شده 
 چنین نشان داد که روان نتایج این پژوهش هم. است

هاي  بینی سبک رنجورخویی و گشودگی به تجربه در پیش
ها  در مجموع این یافته). 9(،دهویت نقش قابل توجهی ندارن

دهد که با توجه به در نظر گرفته شدن همپوشی  نشان می
هاي  هاي هویت، ویژگی بینی سبک بین متغیرها در پیش
باالیی گرایی از اهمیت  پذیري و برون وجدانی بودن، توافق

 طی پژوهشی به این نتیجه برزونسکی. برخوردار هستند
با سبک هویت اطالعاتی رابطه گرایی  رسید که برون

 بگوییم توانیم می چنین فوق هاي یافته تبیین در). 29(،ددار
 لذت حوادث تجربه براي را فرد آمادگی گرایی، برون که

 فرد به تواند می ها آمادگی این و دهد می افزایش بخش
 اجتماعی و شخصی روابط حوزه در مخصوصاً تا کند کمک

 می فرد هویت در پیشرفت باعث که شود ظاهر کارآمدتر
 و قاطعیت بودن، مثبت شامل گرایی برون دیگر ویژگی. شود

 آمادگی خود سهم به توانند می نیز که است بودن اجتماعی
 کنند تقویت اجتماعی عواطف و روابط زمینه در را فرد هاي

  )29(.شوند فرد هویت تقویت باعث طرفی از و
 ساله 30 تا 17یان گروه نمونه پژوهش حاضر را دانشجو     

هاي تحقیق حاضر، قابل  دادند، از این رو یافته تشکیل می
. هاي سنی دیگر نیستند تعمیم به اقشار دیگر جامعه و گروه

 هاي غیر دانشجویی می این انجام پژوهش بر جمعیت بر بنا
به خصوص در . پذیري بیشتري را حاصل کند تواند تعمیم
فراد واقع در  پژوهش روي اهاي هویت انجام مورد سبک

- ضروري به نظر می)  ساله18 تا 15(اوایل دوره نوجوانی
مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود که در آن متغیرها . رسد

  اثر خود را برکه دستکاري یا کنترل شوند، قبالً بدون این
این امکان تبیین علی روابط مشاهده  بر جاي گذاشتند، بنا

  . د نداشتشده بین متغیرها وجو
  سپاسگزاري

  روان پژوهشی دانشکدهاین مطالعه پس از تایید کمیته     
شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و با حمایت مالی 
دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است و با منافع 

نامه  نویسندگان ارتباطی نداشته و برگرفته از پایان
هش از همکاري در این پژو. باشد کارشناسی ارشد می

  .گردد دانشجویان شرکت کننده سپاسگزاري می
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Abstract 
Introduction: Continuity of personality is 
used as a keyword in the definition of 
identity. Character continuation means that 
the person is the same person over time and 
in places and not another one. So, the 
purpose of this study was to examine the 
relationship between personality traits and 
identity styles in students of Shahid 
Chamran University. 
 
Materials & Methods: This was a canonical 
correlational study. The statistical popu-
lation includes all B.A. students of Shahid 
Chamran University in Ahvaz during 2012-
2013. The sample included 360 B.A. stud-
ents of Shahid Chamran University selected 
through cluster mu-ltistage random sam-
pling. NEO Five-Factor Inventory and Ide-
ntity Style Inventory were used to collect 
data. For analyzing data, canonical correl-
ation was used by SPSS software. 

 
Findings: Structural coefficients showed 
that the pattern of high scores in cons-
cientiousness, agreeableness and extrave-
rsion correlates with the pattern of high 
scores in normative and informational iden-
tity styles (p<0.001). Therefore, the finding 
of this research showed that the com-
bination of conscientiousness, agreeabl-
eness and extraversion could probably red-
uce the likelihood ofnormative and infor-
mationnal identity styles. 
 
Discussion & Conclusion: The findings of 
the present studyemphasized the predictive 
value of personality traits in identity styles. 
 
Keywords: Personality traits, identity styles, 
students  
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