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 چکيده
با  تیهو یهاسبک و یامقابله یهاسبک رابطهبررسی  هدف با حاضر پژوهش: هدف

 . شد ماهشهر انجام واحد یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو در یپرخاشگر

 آزاد دانشگاهدانشجویان  از نفر 542 پژوهش نیا در .بود همبستگی حاضر پژوهشروش  روش:

 از استفاده با اطالعات آوریجمع .شدند انتخابدسترس  در روش به ماهشهر واحد یاسالم

ی، پرسشنامه پرخاشگری برزونسک تیهو هایسبک پرسشنامه ،شناختیتیجمع پرسشنامه

 لیتحل یبرا .گرفت انجام فولکمن و الزاروس ایمقابله یراهبردها ستیل چکپری و -باس

  .شد استفاده SPSS-21 افزار نرم با یاستنباط و یفیتوص آمار هایشاخص از هاداده

های پژوهش حاضر نشان داد که پرخاشگری با سبک هویت هنجاری رابطه : یافتههایافته 

 (.>12/1pمدار رابطه مثبت معنادار دارد )ای مساله( و با سبک مقابله>10/1pمنفی معنادار )

 نمایند.بینی میسبک هویت هنجاری و اطالعاتی، پرخاشگری را پیشچنین هم

-ی میبینتوانند پرخاشگری را در دانشجویان پیشهای هویت می: سبکگيریبحث و نتيجه

شود که طی مداخالت درمانی و آموزشی کاهش پرخاشگری با توجه کند. بنابراین، پیشنهاد می

 مورد بررسی قرار بگیرد های هویت دانشجویانبه سبک

 .های هویت، پرخاشگریای، سبکهای مقابلهسبک : یديکل واژگان
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   3 ، سيده زهرا ميرزایی 2، ساناز پيرمرادی  1 عزت دیره

 .گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران 0
 .رانیا ،بوشهر ی واحد بوشهر،اسالم آزاد دانشگاهدانشجوی دکتری روانشناسی،  5
 .تحقیقات کرج، کرج ، ایرانگروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسالمی علوم  3
 

 نام نویسنده مسئول:
 ساناز پيرمرادی

پرخاشگری با های هویت سبک وای های مقابلهبررسی رابطه سبک

 ماهشهر واحد در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
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 مقدمه
پوشیده نیست. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد کس بدیل دانشجویان در روند رشد، توسعه و تعالی کشور بر هیچنقش بی

ای هدهند، دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی با وجود مشکالت بسیار مربوط به دوران جوانی و ناسازگاریجامعه را دانشجویان تشکیل می

(. در این بین، پرخاشگری یکی از مسائل مهم 0333سانانژاد، رو به دلیل دوری از خانواده باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد )پاراحتمالی پیش

فردی به ویژه در میان جوانان شناخته در دوران نوجوانی و جوانی است و به عنوان یک مشکل بغرنج و رو به افزایش در روابط اجتماعی و بین

ساله  44تا  02ماعی در سراسر جهان در میان افراد ترین رفتار ضداجتکه، متداول(. به طوری0334، حسینیو  محبوبی, سلیمیشده است )

 (.5102، 0باشد )مایلز و همکارانخشونت و پرخاشگری می

ای است. زیرا رفتار پرخاشگری، از یک سو  تحت تاثیر عوامل موقعیتی و روانشناختی است و از سوی پرخاشگری، مفهوم بسیار پیچیده

(. بنابراین، تعریف 0334کنند )محمدی، ای را بازی میار و گسترش آن نقش بسیار عمدهشناختی در استقردیگرف عوامل ژنتیک و زیست

رسانی به یک موجود ها تخریب و آسیبدقیق و عینی این سازه بسیار دشوار است. با این وجود، پرخاشگری به عنوان رفتارهایی که هدف آن

 (.0334، حسینیو  سلیمی ،محبوبیشود )باشد، توصیف میهای وی میزنده یا اموال و دارایی

تر، پرخاشگری به رفتار عمدی فرد چه کالمی و چه غیرکالمی که منجر به آسیب رساندن شخصی، روانشناختی یا در تعریفی جامع

مختلف و (. پرخاشگری در میان افراد 0334گویند )محمدی، جسمانی به خود و دیگران برای رسیدن به هدفی یا به منظور تخلیه هیجانی می

 باشد )ساتر وبا سنین متفاوت قابل مشاهده است که در این میان یکی از جوامع در معرض این رفتارهای پرخاشگرانه جامعه دانشجویان می

های متعدد مورد (. بنابراین، بررسی عوامل مهم مرتبط با پرخاشگری جوانان امری درخور توجه است که باید طی پژوهش5104، 5همکاران

 کاو قرار بگیرد.کندو 

یک سازه روانشناختی بسیار مهم که در سازگاری یا عدم سازگاری افراد با رویدادهای خوشایند یا ناخوشایند زندگی بسیار موثر است؛ 

و اصالح های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر ای از تالشای مجموعهباشد. راهبردهای مقابلهمی 3ایراهبردهای مقابله

 4دارمای هیجانای عبارتند از: راهبرد مقابلهشود. دو راهبرد اصلی مقابلهرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میزا  به کار مییک وضعیت تنش

از زاست و تعادل عاطفی و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله هایی جهت تنظیم پیامدهای هیجانی واقعه تنشکه شامل کوشش

زا است و سعی دارد تا منبع شامل اقدامات سازنده فرد در رابطه با شرایط تنش 2مدارکنند و راهبرهای مقابله مسالهزا حفظ میموقعیت تنش

(. 7031پور، ؛ به نقل از غضنفری و قدم0333، 6تنیدگی را حذف کرده یا تغییر دهد )کارور، پوزو، هریس، نوریگا، اسچیر، رابینسون و همکاران

دهد؛ راهبردهای تواند تحت تاثیر قرار میهای زندگی جوانان را میدر دوران دانشجویی و دوری از منابع عاطفی خانواده که بسیاری از حیطه

نشان های مختلف (. با توجه به اینکه در پژوهش0313پور، هاشمی، باباپور و طوسی، ای از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند )علیمقابله

های مختلف زندگی اجتماعی و سالمت جسمانی و روانشناختی افراد رابطه دارد )غضنفری ای افراد با جنبهداده شده است که راهبردهای مقابله

 تر موضوعمطالعات بیشتری را به منظور فهم دقیق(، توجه به این متغیر مهم و تعیین سهم آن در پرخاشگری دانشجویان 0317پور، و قدم

ای دانشجویان با پرخاشگری در این قشر در معرض های مقابلهبنابراین، یکی از اهداف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبکسازد. وری میضر

 باشد.خطر می

و  7باشد. هویتهای هویت میگیری دانشجویان اهمیت بسیار باالیی دارد، انواع سبکمتغیر مهم دیگری که در تعیین رفتار و جهت

سیاسی و حتی شناسی، علومهای علمی همچون روانشناسی، جامعهی بسیاری از حوزهگیری آن از موضوعاتی است که مورد عالقهی شکلنحوه

شخصیت مورد رشد، مرضی و های مختلف روانشناسی مانند روانشناسی اجتماعی، چنین، موضوع هویت در شاخهباشد. همادبیات و هنر می

د باشی مورد بررسی میای از وسیع بودن حوزهی اهمیت موضوع و از طرف دیگر نشانهاین امر از یک طرف نشان دهنده بحث قرار گرفته است.

ی رفتار و اندیشه فرد را با خود و پیرامون خود تبیین (. هویت، تدوینی از خویشتن است که نحوه0311)شکرکن، امیدیان، نجاریان و حقیقی، 

 1باشد )بیرس و گوسینسی تعادل بین خود و دیگر افراد پیرامون شخص می(. به عبارت دیگر، هویت نقطه0330شانی، کاکند )وزیری و لطفیمی

 ،5111 .) 

                                                           
1 Miles et al 
2 Suter et al 
3 Coping sterategies 
4 Emotional coping strategy 
5 Problem solving coping strategy 
6 Carver, Pozo, Harris, Noriega, Scheier, Robinson, Ketcham 

identity  1 
8 Beyers & Goossens 

http://www.psyj.ir/


 92 -14، ص   4931، تابستان  41 فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

باشد که تصویری نسبتا کلی از ( می0361) 0یکی از روانشناسان که به صورت وسیع و بنیادی به موضوع هویت پرداخته است اریکسون

های سبک(. 5100)کریستی، جدیدترین نظریه در حوزه هویت، نظریه سبک های هویت برزونسکی است در واقع،  رشد هویت ارائه داده است.

افراد دارای سبک اطالعاتی به صورت (. 0312، حجازی و فرتاشباشند )می سردرگم/ اجتنابیو  هنجار، بسبک اطالعاتی هویت از نظر برزونسکی

 سبک هنجاریدر  که،(. در حالی0335)غفاری و رضایی،  کننداطالعات مناسب را استفاده می و سپس هستندجست و جوی اطالعات  درفعال 

کند ها و باورها را درونی میکند و به صورت خودکار ارزشهای مرجع و دیگران عمل میفرد در مواجهه با مسائل هماهنگ با انتظارهای گروه

گیری را به تأخیر های مستلزم تصمیمموقعیت تا افراد تا حد ممکن سعی دارند نابیسبک سردرگم/ اجت (. در0330)حکمی، ثابت و صیرفی، 

گیری صمیمکنند در مواقع تگیری بیشتر به مقتضیات و پیامدهای محیطی تکیه میامکان تأخیر وجود نداشته باشد، در تصمیمو اگر  بیاندازند

 کنندها اغلب از راهبردهای نامناسب مانند اجتناب، بهانه آوردن و دلیل تراشی استفاده مینیز دارند و در این موقعیت اضطرابحس ترس و 

ه بهای انجام گرفته در ایران پژوهشی یافت نشد که به طور جامع ی پژوهشبا توجه به اینکه در بررسی پیشینه. (0335)غفاری و رضایی، 

پرداخته باشد و با توجه  ماهشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو در یپرخاشگر با تیهو هایسبک و ایمقابله هایسبک رابطهبررسی 

با های هویت سبک وای های مقابلهرابطه سبکهایی سودمند باشد؛ هدف بررسی پژوهش حاضر رسد نتایج چنین پژوهشبه اینکه به نظر می

 باشد.می ماهشهر واحد پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

 

 روش 

شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  . جامعه آماری این مطالعهپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود

گیری به این نحو بود که با روش نمونه انتخاب شد.در دسترس از این جامعه آماری ی به شیوهبودند که  نفر 521حجم نمونه ماهشهر بودند 

نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر و مراجعه به دانشگاه از دانشجویان خواسته شد که در صورت امکان در پر کردن دریافت معرفی

ا ها، از دانشجویان خواسته شد تر رابطه با مطالعه و خواندن راهنمای پرسشنامهها همکاری کنند. بنابراین، با ارائه توضیحات کلی دپرسشنامه

-دقیقه به صورت انفرادی به سواالت پاسخ دادند. پرسشنامه 51تا  01ها به مدت ها نمایند. دانشجویان به پرسشنامهاقدام به پر کردن پرسشنامه

پرسشنامه صحیح در نهایت  542شد. بنابراین، ده باشند، از تحلیل کنار گذاشته میدقتی پاسخ دارسید دانشجویان با بیهایی که به نظر می

های آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد ، شاخص50نسخه  SPSSافزار اطالعات با استفاده از نرمشده و  SPSSوارد 

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه  سیون استفاده شد.های آمار استنباطی مانند همبستگی و رگرفراوانی و شاخص

( و پرسشنامه WCQای الزاروس و فولکمن )(، چک لیست راهبردهای مقابلهISI5های هویت برزونسکی )سبک پرسشنامه شناختی،جمعیت

 پری بود. -پرخاشگری باس

 .مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی بودشناختی شامل مشخصاتی مانند سن، جنس، جمعیت پرسشنامة
 

؛ به نقل از 0312این پرسشنامه توسط الزاروس و فولکمن ) :(WCQای الزاروس و فولکمن )چک ليست راهبردهای مقابله

شود و گذاری می( نمره4تا  0ای )از گزینه 4سوال است که در مقیاس  66( تهیه شده است و دارای 0313پور، هاشمی، باباپور و طوسی، علی

مدار عبارت هستند از مدار و هیجانای مسالهگیرد. هر یک از الگوهای راهبرد مقابلهمدار را اندازه میمدار و هیجانای مسالهدو راهبرد مقابله

به کار برند و متضمن درجاتی از ابراز خصومت و روریارویی: این روش مجموعه رفتارهای تهاجمی است که افراد جهت حل مشکل به کار می

کند گیری: مجموعه رفتارهای شناختی را ذکر میگزینی یا فاصله(، دوری46، 34، 51، 07، 7، 6های بردن ریسک در عملکردها است )سوال

، 05های برند )سوالی مشکل و یا اجتناب از این منبع در جهت کاهش اهمیت آن به کار میکه فرد یا گروه برای دوری از منبع ایجاد کننده

های احساساتی افراد را به هنگام برخورد با منبع هایی است که واکنشالعملداری: این روش مجموعه عکس(، خویشتن44و  40، 50، 02، 03

(، جستجوی 63و  65، 42، 43، 32، 04، 01های گیرد )سوالها توسط افراد را در بر میالعملایجاد کننده مشکل و ممانعت از ابراز این عکس

های نماید )سوالهای عاطفی را بازگو میهای ملموس و حمایتهای اطالعاتی و حمایتهای فرد برای کسب حمایتاجتماعی: تالشحمایت 

هایی است که پذیرش نقش فرد در ایجاد مشکل را از طریق پذیری: این روش شامل مجموعه واکنش(، مسؤولیت42و  45، 30، 55، 01، 1

های اجتناب: این روش افکار آرزومندانه یا کوشش-(، فرار20و  53، 52، 3های دهد )سوالح موقعیت موجود نشان میهای مداوم او در اصالتالش

، 21، 47، 41، 33، 06، 00های کند و شامل گریز از واقعیت است )سوالزا را توصیف میرفتاری در جهت فرار یا اجتناب از موقعیت مشکل

های سنجیده و متمرکز با مشکل است، توأم با به کارگیری رویکردهای ریزی شده: مجموعه افکار و کوشش(، مسأله گشایی برنامه23و  21

                                                           
4 Erikson     
2 Identity style inventory 
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هایی است که در جهت ( و ارزیابی مجدد مثبت: مجموعه تالش25و  43، 41، 33، 56، 0های باشد )سوالگشایی میگرایان برای مشکلتحلیل

، 31، 53، 51های گردد؛ این روش ممکن است ابعاد مذهبی را شامل شود )سوالردی اطالق میایجاد مفاهیم مثبت با توجه به درجه تکامل ف

-گشایی برنامهپذیری، مسألهمحور )جستجوی حمایت اجتماعی، مسؤولیتهای مسألهگانه به دو دسته روشاین الگوهای هشت (.61و  26، 31

(. 0317داری( تقسیم شده است )اسماعیلی، اجتناب و خویشتن-گزینی، فرار، درویریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت( و هیجان محور )رویارویی

؛ به نقل از خشنود، شایان، بابایی و عاشوری، 0333به دست آمده است )الزاوس،  % 73پایایی این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 

 به دست آمد.  % 12( پایایی این آزمون برابر با 0313پور، هاشمی، باباپور و طوسی )(. در پژوهش علی0334

 

مورد  0335ساخته شد  و در سال  0313پرسشنامه توسط برزونسکی در سال  این: (ISI)های هویت برزونسکی سبک پرسشنامه

=اصال 0درجه ای ) 2 عبارتی است در یک مقیاس لیکرت 41(. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 0335تجدید نظر قرار گرفت )غفاری و رضایی، 

های هویت و چهارمین زیر مقیاس تا از آنها شامل سبک 3زیر مقیاس تشکیل یافته است که  4= کامال شبیه من( که از 2شبیه من نیست، 

 باشد(، زیرمقیاسعبارت می 00گیری اطالعاتی )دارای های پرسشنامه سبک هویت شامل زیرمقیاس جهتمربوط به تعهد است. زیر مقیاس

باشد(، زیرمقیاس تعهد ) عبارت می 01گیری سردرگم/اجتنابی )دارای باشد(، دارای زیرمقیاس جهتعبارت می 3گیری هنجاری )شامل جهت

( 0330؛ به نقل از حکمی، ثابت و صیرفی، 0331(. در پژوهش وایت و همکاران )0330باشد )حکمی، ثابت و صیرفی، عبارت( می 01نیز دارای 

( و تعهد 71/1(، سبک هویت سردرگم/اجتنابی )64/1(، سبک هویت هنجاری )23/1اخ این پرسشنامه در سبک هویت اطالعاتی )آلفای کرونب

های بین نسخه اصلی پرسشنامه ( برای بررسی روایی )همزمان( همبستگی0331چنین، در پژوهش وایت و همکاران )( به دست آمد. هم76/1)

و  12/1، هنجاری 10/1تجدید نظر شده را محاسبه نموده و همبستگی آن را برای سبک هویت اطالعاتی  های هویت برزونسکی با نسخهسبک

 (. 0330به دست آمد )حکمی، ثابت و صیرفی،  16/1و تعهد  12/1سردرگم.اجتنابی 

زیادی به پرسشنامه ( که بر روی دانش آموزان سال ششم متوسطه هنجاریابی شده است و شباهت ISI-6Gفرم مخصوص دانش آموزان )

دختر و  361دانش آموز دبیرستانی ) 0135(  بر روی نمونه ای شامل 0333؛ به نقل از پارسانژاد، 0313اصلی دارد، در ایران توسط غضنفری )

ستگی یابی همبپسر( اجرا و هنجاریابی شده است. نتایج پژوهش حاکی از پایایی مطلوب آزمون است. اعتبار همگرای پرسشنامه از طریق ارز 164

( به اثبات رسید. نتایج نشان دادند که هویت کسب شده با زیر مقیاس جهت گیری اطالعاتی 0316آن با مقیاس وضعیت هویت بنیون و آدامز )

و تعهد و هویت تأخیری با زیرمقیاس های تعهد، جهت گیری هنجاری و جهت گیری سردرگم/اجتنابی همبستگی دارد. برزونسکی آلفای 

را برای سبک هویت سردرگم / اجتنابی  73/1را برای سبک هویت هنجاری و آلفای  66/1را برای سبک هویت اطالعاتی و آلفای  65/1خ کرونبا

 گزارش کرده است. 
 

ساخته شده است. فرم انگلیسی این پرسشنامه  0335: این پرسشنامه توسط باس و پری در سال یپر-باس یپرخاشگر پرسشنامه

 1پرسش( و خصومت ) 7پرسش(، خشک ) 3پرسش(، پرخاشگری جسمانی ) 2ال است، چهار عامل پرخاشگری کالمی )سو 53که دارای 

ای تنظیم شده است که جایگاه فرد را در هر پرسش، روی یک مقیاس های این پرسشنامه به شیوهدهد. گزینهپرسش( را مورد سنجش قرار می

کند. نتایج ، مشخص می"کندکامال من را توصیف می"برای گزینه  2تا نمره  "کندن را توصیف نمیکامال م"برای گزینه  0ای از نمره پنج نقطه

چنین، همبستگی ( برخوردار است. هم13/1( نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی باالیی )0316؛ سامانی، 0335پژوهش باس و پری )

 متغیر بود که بیانگر روایی مناسب این ابزار بوده است.  42/1تا  52/1های این پرسشنامه با یکدیگر و با کل مقیاس بین زیرمقیاس

اند. ( از دو روش استفاده کرده0312؛ به نقل از محمدی، 0335گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پرس )پژوهشگران برای نمره

کننده یک سازه واحد هستند که تعیین کننده گرایش کلی فرد برای ها، منعکساست که کل پرسش نخستین روش بر این فرض استوار بوده

آید. روش دوم، بر دیدگاهی مبتنی های فرد، نمره کل پرخاشگری به دست میانجام رفتار پرخاشگرانه است. در این روش با جمع کردن پاسخ

کرد، فرد در هر یک از ابعاد پرخاشگری، مانند پرخاشگری کالمی، پرخاشگری است که پرخاشگری یک مفهوم چندبعدی است. در این روی

( در پژوهش خود به منظور پایایی 0312(. محمدی )0331آورد )فلستن و هیل، ی خود را به دست میی ویژهجسمانی، خشم و خصومت نمره

سوالی پرسشنامه پرخاشگری، نخست این آزمون  53ترجمه فرم کند که به منظور و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری در ایران بیان می

ی یکی از استادان روانشناسی و مسلط به متون و زبان انگلیسی ترجمه شد. در مرحله دوم یکی از استادان بخش زبان، فرم ترجمه به وسیله

و فرم اصلی، نسخه نهایی در پژوهش خود استفاده  شده فارسی را به فرم انگلیسی تبدیل نمودند. در پایان پس از تطبیق دو فرم ترجمه شده

 (. 0316نمود )سامانی، 
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 هایافته
 ارایه شده است. 0شناختی نمونه حاضر در این پژوهش  در جدول های جمعیتویژگی

 خصوصيات جمعيت شناختی افراد مورد بررسی -1جدول 

 میانگین و انحراف معیار درصد فراوانی فراوانی  

 سن

 3/55 26 سال 51تا  01بین 

30/5±33/55 
 3/65 024 سال 52تا  50بین 

 1/00 53 سال 31تا  56بین 

 4/5 6 سال 31تا  30بین 

 جنسیت
 0/46 003 دختر

 
 3/23 035 پسر

 وضعیت تاهل
 3/14 511 مجرد

 
 0/02 37 متاهل

 

 پیرسون متغیرهای پژوهش ارائه شده است.بین و مالک و همبستگی های توصیفی متغیرهای پیشدر ادامه آماره

 (=242nمتغيرهای پيش بين و مالك ) مربوط به همبستگی های توصيفیآماره :2جدول 

 M SD 0 5 3 4 2 6 

      0 67/2 00/56 سبک هویت اطالعاتی .0

     0 43/1** 60/4 12/51 . سبک هویت هنجاری5

    0 -12/1 13/1 67/6 51/30 . سبک هویت سردرگم/اجتنابی3

   0 35/1** 32/1** 35/1** 51/4 52/56 . تعهد4

  0 15/1 -03/1* -57/1** -40/1** 10/01 21/66 مدارای مساله. سبک مقابله2

 0 43/1** -14/1 -51/1** -10/1 -01/1 71/01 11/67 مدارای هیجان. سبک مقابله2

 -17/1 03/1* 11/1 00/1 -51/1** -15/1 23/04 73/36 . پرخاشگری6

*p<52/5   **p<51/5 

 
( رابطه منفی >10/1p( در سطح )=r -51/1نشان داده شده است، پرخاشگری با سبک هویت هنجاری ) 5طور که در جدول همان

پرخاشگری با سبک ( رابطه مثبت معنادار دارد. اما، بین =r 03/1مدار )ای مساله( پرخاشگری با سبک مقابله>12/1pمعنادار دارد و در سطح )

ای ( و سبک مقابله=11/1r و=P 05/1(، تعهد )=00/1r و=P 12/1(، سبک هویت سردرگم/اجتنابی )=r-15/1 و=P  37/1هویت اطالعاتی )

 .رابطه معناداری وجود ندارد( =r-17/1 و=P  50/1مدار )هیجان

ز انجام قبل ارگرسیون چندگانه خطی استفاده شد.  از ریپرخاشگبینی به منظور تعیین سهم هر کدام از متغیرهای ذکر شده در پیش

ی پرتی )انتهایی( وجود ندارد. گونه داده( نشان داد که هیچBoxplotهای پرت با استفاده از نمودار مستطیلی )داده تحلیل رگرسیون، بررسی

و  داد که رابطه بین متغیرهای مورد بررسی خطی است( نشان Scatter plotنمودار پراکنش ) با استفاده ازبررسی خطی بودن رابطه متغیرها 

 هانمودار باقیمانده ،ها نرمال استاسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع داده -. همچنین، نتایج آزمون کولموگروفاستها نرمال توزیع باقیمانده

مفروضه همخطی چندگانه بررسی قالل برقرار است. مفروضه استکه نشان داد نیز  آماره دوربین واتسون و ها بودحاکی از یکسانی واریانس

(multiCollinearity از طریق آماره تلرانس و )نیز ( تورم واریانسVIF نشان داد که شاخص تلرانس )همخطی چندگانه بین  حاکی از عدم

 .(3)جدول  ده شداستفاسلسله مراتبی با توجه به برقرار بودن مفروضه ها از تحلیل رگرسیون لذا د. بومتغیرهای مستقل 
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 های تحليل واریانسسله مراتبی و آمارهل: خالصه مدل رگرسيون س3جدول

 منابع متغیرها مدل
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F Sig R  مجذورR 

0 
 

 یهنجار تیهو سبک

 136/1 013/1 152/1 063/2 510/336 0 510/336 رگرسیون

     374/035 543 333/57106 خطا

      544 651/51105 کل

5 
 ی،هنجار تیهو سبک

 سبک هویت اطالعاتی

 167/1 523/1 133/1 311/4 243/336 5 116/0173 رگرسیون

     124/011 545 234/56033 خطا

      544 651/51105 کل

 

را  پرخاشگریدرصد از واریانس  14/1وارد تحلیل شده و  یهنجار تیهو سبکدهد که در مدل اول، متغیر نتایج جدول فوق نشان می

درصد افزایش یافته   11/1درصد به   14/1، میزان واریانس تبیین شده از سبک هویت اطالعاتیتبیین نموده است. در گام دوم با اضافه شدن 

 تبیین شدهسبک هویت اطالعاتی  و یهنجار تیهو سبک توسط متغیرهای پرخاشگریدرصد از واریانس متغیر   11/1است. بنابراین مجموعا 

 ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون در مدل نهایی تحلیل ارائه شده است.  4در جدول   .است

 از طریق متغيرهای مستقل پرخاشگری: ضرایب استاندارد و غيراستاندارد مدل نهایی رگرسيون برای پيش بينی   3 جدول

 

 

 

 

 

 

 شده ارائهبین پیشبراساس متغیرهای  پرخاشگریبینی برای پیش Bو همچنین ضرایب استاندارد  Bضرایب غیراستاندارد  4در جدول 

دهد بین باشد که نشان میی منفی میاطالعاتسبک هویت هنجاری و سبک هویت  برای  Bشود، ضرایب گونه که مشاهده میاست. همان

سبک هویت هنجاری و سبک  بدین معنی که با افزایشی رابطه منفی وجود دارد، اطالعاتپرخاشگری با سبک هویت هنجاری و سبک هویت 

 (.P<110/1) کندپیدا میری کاهش ی، پرخاشگاطالعاتهویت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B Beta T Pخطای  B متغيرها

 110/1 513/06  573/6 734/010 ثابت

 110/1 -162/3 -511/1 511/1 -115/1 سبک هویت هنجاری

 110/1 -023/5 -513/1 520/1 -240/1 سبک هویت اطالعاتی
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 بحث
 زادآ دانشگاه انیدانشجو در یپرخاشگر با تیهو هایسبک و ایمقابله هایسبک رابطه یبررسبراساس هدف پژوهش حاضر مبنی بر 

هویت هنجاری و سبک هویت دادند که پرخاشگری با سبک  حاصل از تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون نشان نتایج ماهشهر واحد یاسالم

بین پرخاشگری با سبک هویت هنجاری  نشان داد کهحاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون  نتایجچنین، اطالعاتی رابطه منفی معنادار دارد. هم

شگری سبک هویت هنجاری و و سبک هویت اطالعاتی، پرخا بدین معنی که با افزایشو و سبک هویت اطالعاتی رابطه منفی وجود دارد، 

(، نوری 0334زاده )(، غریبی و قلی0334زاد )(، سلیمی و شاویسی0332پورطالب و میرنسب ) ینتایج این پژوهش با مطالعهیابد. کاهش می

 های مختلف همخوان است. ( در پژوهش5100( برزونسکی و همکاران )0333)

ناس شکه افراد با سبک هویت هنجاری افرادی سازگار و وظیفهکنند ( در تبیین یافته مشابه خود بیان می0332پورطالب و میرنسب )

ردی ها و باورهای فها در برابر اطالعاتی که نظام ارزشها، افکار و اعمال دارند. آنهستن، که گرایش پایینی نسبت به گشودگی نسبت به ارزش

کنند ها را درونی میشوند و آنمعیارهای دیگران سازگار میکنند و به طور اتوماتیک با اهداف و کشد، بسته عمل میها را به چالش میآن

گری، سایر منابع تکوین خود مانند مقایسه اجتماعی و بازخوردهای (. در واقع این افراد با کاهش خودمشاهده5100)برزونسکی و همکاران، 

شده  آمیزتواند باعث کاهش شدید رفتارهای جراتعیت میتواند بیگانگی از خود را تشدید نماید. این وضدهند، که میاجتماعی را افزایش می

ندارند  شانکه، جرات سخن گفتن به صورت مخالف در مقابل دیگران را بر طبق میل درونیهستند. به طوری "گوبله"هایی بسازد که  و انسان

 (. 0334زاد، ویسیهای افرادی که پرخاشگر هستند، همخوانی ندارد )سلیمی و شاگیها با ویژو این ویژگی

در سبک هنجاری، فرد در مواجهه با مسائل به کند که در واقع، ( نیز بیان می5112؛ به نقل از والیوراس و بوسما، 0363اریکسون )

در د. کنها و باورها را درونی میکند و به صورت خودکار، ارزشهای مرجع و دیگران عمل میای واکنشی و هماهنگ با انتظارهای گروهشیوه

یرند گباشند و بدون پردازش و ارزیابی اطالعاتی شکل میواقع، افراد با سبک هویت هنجاری با وجود اینکه دارای تعهدات شناختی زودرس می

م دخواهی، ناشکیبایی و میل شدید به ساختارمندی قضایا، خودپنداره پایدار و عشناسی، کمکهایی مانند وظیفهاین سبک با ویژگیچنین و هم

هایی مثبت و موجه هستند و ؛ از نظر جامعه و اکثر اطرافیان این افراد ویژگیها و باورها رابطه داردتمایل به بررسی اطالعات ناهمگام با ارزش

 توانند در کاهش پرخاشگری این افراد موثر باشند. نمایند که این عوامل نیز میحمایت الزم را از اطرافیان خود دریافت می

یم بین پرخاشگری با سبک هویت اطالعاتی رابطه مستق نشان داد کهحاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون  نتایجن، در تبیین سایر چنیهم

( 0332توان به گفته پورطالب و میرنسب ). میکندپیدا میوجود دارد، به این معنی که با افزایش سبک هویت اطالعاتی، پرخاشگری افزایش 

کنند که سبک هویت اطالعاتی و هنجاری در برخی موارد شبیه ولی در برخی موارد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند و یاشاره نمود که بیان م

گرا مقایسه افراد هنجاری و اطالعاتی، با تمرکز بر تفاوت دهد. به طور کلی در جوامع جمعهای متفاوت رخ میاین در جوامع مختلف با فرهنگ

گرا هایی که ممکن است از نظر فرهنگ فردگرا مشخصه افراد با سبک هنجاری باشد، در جامعه جمع. از ویژگیپذیر استها امکانبین آن

رسد ویژگی سبک هویت اطالعاتی باشند، براساس هایی که به نظر میمشخصه افراد با سبک اطالعاتی است. به عبارت بهتر، برخی از ویژگی

(. بنابراین، افراد دارای سبک 5112قرار بگیرند، ممکن است هنجاری تلقی شوند )برزونسکی و کوک، اینکه در چه فرهنگ و بافتی مورد نظر 

کنند. در واقع به دلیل این امر که هنگامی که دانشجویان دارای سبک هویتی هویتی اطالعاتی نیر کمتر از رفتارهای پرخاشگرانه استفاده می

وانند کند تا بتها کمک میگیرند، احساس توانمندی باال به آنزا قرار میهای استرسو یا موقعیتاطالعاتی و هویتی در معرض رویدادهای منفی 

 ها را اداره نمایند و در نتیجه خود را در برابر بسیاری از مشکالت روانی محافظت نمایند. آن رویداد و موقعیت

های مهم سالمت و سادمانی بینی کنندهق هویت را یکی از پیشگیری موف( شکل5112؛ به نقل از والیوراس و بوسما، 0363اریکسون )

هایی مثل عزت نفس باال، خودپنداره مثبت به آینده، روابط صمیمانه و مثبت با داند. افراد با سبک هویتی اطالعاتی دارای ویژگیافراد می

 رند و از زندگی بهتری برخوردار هستند. تری داگیرند دید مثبتها نسبت به تصمیماتی که در زندگی میدیگران هستند. آن
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