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 چکيده

زن  امنیت روانی و هویت مندی اجتماعی کارمندان مقایسه هوش معنوی،هدف از انجام این پژوهش، 

 پژوهش تهران در فضای عمومی شهری می باشد. 14 گانه شهرداری منطقه 21شاغل سرای محالت 

 با توجه به اهداف و سواالتپژوهش از پرسشنامه و  حاضر از نوع پیمایشی و برای گردآوری داده های

 کارکناننفر از   300جامعه آماری این پژوهش شامل  ه است.تحقیق از روش همبستگی بهره گرفته شد

گانه  21سرای محالت پژوهشی، عمران(  حوزه های مختلف)امور فرهنگی، آموزشی،زن شاغل در 

حاضر نمونه پژوهش مورد بررسی،  توجه به محدود بودن جامعهمی باشد. با تهران  14 نطقهم شهرداری

پرسشنامه هوش معنوی  شدند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، انتخاب روش سرشماری با

بین  می باشد. روانی مزلو و پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا امنیت ، پرسشنامه(SISRI) کینگ

 ه شهرداریگان 21اجتماعی کارمندان زن شاغل سرای محالت  هوش معنوی، امنیت روانی و هویت مندی

نتیجه گیری: با توجه به رابطه  وجود دارد. رابطه (p= 001/0تهران در فضای عمومی شهری ) 14منطقه 

شهری ، سازمان ها می  عمومی معنوی، امنیت روانی و هویت مندی اجتماعی در فضای معنادار هوش

 رفتار کارکنان، درو همچنین رشد و بهبود مداوم فضای شهری توانند با ایجاد هماهنگی میان اعضا

 بهبودهایی ایجاد نمایند.

 .ت مندی اجتماعی، فضای عمومی شهریهوش معنوی، امنیت روانی، هوی واژگان کليدی:
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 فاطمه ابراهيمی

 ه()ر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی

 . تهران، ایران ری، شهر
 

  نام نویسنده مسئول:

 فاطمه ابراهيمی

مقايسه هوش معنوی بر امنيت روانی و هويت مندی اجتماعی کارمندان 

 تهران 14گانه شهرداری منطقه  21زن شاغل سرای محالت 
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 مقدمه
شناسان و متخصصان بهداشت اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان ، در چند دهه گذشته به صورتی روز افزون توجه روان 

مسائل معنوی گرایش  روانی را به خود جلب کرده است. چنین به نظر می رسد که مردم جهان امروز بیش از پیش به معنویت و

شناسان و روان پزشکان نیز به طور روزافزون در می یابند که استفاده از روش های سنتی و ساده برای درمان اختالالت دارند و روان

ی کافی نیست. این توجه و میل جهانی به موضوعات معنوی موجب شده که برخی سازمان های بهداشتی مثل سازمان جهانی روان

بهداشت به بازنگری تعاریف موجود در مورد انسان و ماهیت بشر بپردازند. این سازمان در تعریف ابعاد وجود انسان و ابعاد جسمانی، 

(. 1،1999رشد و تکامل انسان مطرح می سازد )وست ی کند و بُعد چهارم، یعنی بعد معنوی را در، اجتماعی و  معنوی اشاره مروانی

سازه هوش معنوی نیز یکی از مفاهیمی می باشد که در پرتو توجه و عالقه جهانی روان شناسان به حوزه دین و معنویت مطرح 

. (1999، 2ید ترکیب می کند)امونزدرون یک سازه جد شده و توسعه پیدا کرده است. هوش معنوی سازه ای معنویت و هوش را

توسط  1999توسط استیونز و بعد در سال  1996مفهوم هوش معنوی در ادبیات آکادمیک روانشناختی برای اولین بار در سال 

 امونز مطرح شد.

ت جسمانی و روانی ( نشان دادند که شادی در بهبود و ارتقای سالم2000( و مه یرز )2000نتایج پژوهش های پترسون )

نقش موثری دارد و باعث احساس امنیت و رضایت در زندگی و روحیه مشارکت باالتر می گردد و افراد دارای زندگی معنوی، از 

 (. 1377ر روانشناختی، افراد سالمی هستند)دادستان، نظ

از طرفی هوش معنوی از توانایی هایی است که به افراد برای به کار بردن، شکل دادن و در برگرفتن منابع معنوی به ارزش 

(. بنابراین به نظر 2012ها و کیفیت ها به روشی که به عملکرد خوب روزانه و بهزیستی روانی دست یابند، کمک می کند )ایمونز، 

در پژوهشی (2012رستگار و همکاران)حو مثبتی روی احساس امنیت فرد اثر خواهد گذاشت. می رسد ترکیب این دو مولفه به ن

به بررسی رابطه هویت اجتماعی و هوش معنوی کارکنان پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که هر چه میزان هوش معنوی در 

 ا، اعتقادات مذهبی آنان است نیز افزایش می یابد. افراد افزایش یابد، هویت اجتماعی آنان که مجموعه ای از ارزش ها، باوره

( در پژوهشی با عنوان ارتباط بین هویت اجتماعی و آسیب های اجتماعی هوش معنوی نتایج نشان 2013و همکاران ) 3کائور

 وهره هستیداد که بین هویت اجتماعی و هوش معنوی رابطه معناداری وجود دارد. در تبیین این یافته می توان گفت معنویت ج

انسان است که به سفر زندگی وی شکل می دهد و توسط زندگی شکل می گیرد. معنویت یک مفهوم ذهنی، شخصی و وابسته به 

فرد است که جنبه های غیر مادی انسان را شامل و از طریق ارتباط طندگی انسان با خدا، خود و دیگران و طبیعت تجربه می 

اعمال انسان انرژی می دهد و یکی از تجربه های غنی و قدرتمند انسانی است که در دنیای  شود. همچنین، معنویت به تفکرات و

در حال تغییر امروزی اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرف دیگر، هویت اجتماعی احساس تعلق و همبستگی به یک جامعه 

قابل معیارها و ارزش های جامعه خود احساس تعهد و است؛ به گونه ای که عضو هر جامعه باید از سایر جوامع متمایز باشد، در م

تکلیف کند، در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه را پاسخ دهد و در مواقع بحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران 

 برای او مهم باشد. 

( همسانی و 1: رودمتناقض به کار می ( مشتق شده و به دو معنای ظاهراidentitiesًاز واژه ) 4به لحاظ لغوی واژه هویت

 دو پردازان هویت بر سر( تمایز که در برگیرنده ثبات یا تداوم در طول زمان.گرچه اکثریت قریب به اتفاق نظریه2یکنواختی مطلق 

ماعی اجتنظریه هویتپرچم دار  اند.معنای نام برده از هویت اتفاق نظر دارند، ولی هنوز به توافقی درباره کاربرد آن معنای نرسیده

رفرد ، هکند.از دیدگاه میدرا بررسی می یابی فرد به احساس و برداشتی کامل ازخویشتنجرج هربرت مید است که فرایند دست

های سازمان یافته اجتماعی یا گروهی شکل های فردی دیگران در قالب نگرشهویت یا خویشتن خود را از طریق ساماندهی نگرش

سازد و احساسی که نسبت به خود پیدا می کند بازتاب نگرشی است که دیگران دیگر تصویری که فرد از خود می می دهد. به بیان

 (.1972مید، )نسبت به او دارند
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های بنیادی معطوف به کیستی کند که برای پرسشگر اجتماعی فراهم میکنشسازی این امکان را برای یک  فرایند هویت

توان گفت که هویت از نیازهای روانی انسان و پیش نیاز هرگونه گمان میکننده پیدا کند. بیمناسب و قانعو چیستی خود پاسخی 

زندگی اجتماعی است. اگر محور ومبنای زندگی اجتماعی را برقراری ارتباط پایدار و معنادار با دیگران بدانیم، هویت اجتماعی 

 را اجتماعی نه تنها ارتباط اجتماعیای وجود نخواهد داشت هویتدر واقع جامعه اجتماعیبدون هویت چنین امکانی را فراهم کند.

 .دهدکند، بلکه به زندگی افراد معنا میامکان پذیر می

کوشند هویت را امری طبیعی و ثابت نشان دهند ، باید گفت که هویت امری تاریخی برخالف دیدگاه ساختارگرایانی که می

است و توسط منطق یا اصلی فراتاریخی « زمان و تصادف» همانند بسیاری چیزهای دیگر، محصولو محتمل است. این پدیده 

ا هها همیشه در برگیرنده قدرت هستند که توسط جوامع، حکومتهویت پیوندی ناگسستنی با تفاوت دارد و تفاوت شود.تعیین نمی

ت باشد، قدرت وجود دارد و هرکسی که دارای قدرت است، شوند. پس هرجا تفاوو نمادها ساخته و توسط آنها حفظ و تقویت می

کند، همیشه درون و بیرون مرزهای سازد و حفظ میگیرد. قدرتی که تفاوت و بنابراین هویت را میدرباره معنای تفاوت تصمیم می

 .(1994، 5)مونکتفاوت زا و هویت آفرین در تالش است

سانها بوده، که احساس آسودگی و تمدد اعصاب را به همراه داشته است. در امنیت روانی یکی از نیازهای اساسی و مهم ان

نتیجه، خالی بودن از این احساس، موجب بروز رفتارهای روان آزردگی و نوروتیک می شود. امنیت شامل احساس ارزش شخصی، 

یاوری، بیچارگی، عدم محافظت و  اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از جانب گروه است و ناایمنی نیز احساس بی یار و

ناشایستگی در مقابل انواع اضطراب ها را شامل می شود. در حال حاضر وجود نیازهای ایمنی را می توان در پدیده هایی همچون 

تمایالت عمومی به شغل دائمی، حمایت مالی از طریق داشتن حساب پس انداز و انواع گوناگون بیمه های پزشکی، بیکاری و از 

( بیان می کند که تأثیر احساس ناامنی بر انسان به 2007(. بنابراین، بالدوین)1952و همکاران،  6رافتادگی مشاهده کرد) مازلوکا

صورت ناایمنی هیجانی، احساس طرد شدن، تنهایی، تهدید، اضطراب، تنش، عیب جویی، بی ارزشی، خودخواهی و انزوا مشخص 

  می شود.

مهمترین ویژگی های شخصیتی افراد خالق و توانمند است. همچنین روشی موثر برای تشویق افراد احساس امنیت روانی، از 

در جهت تالش به منظور نوآوری و ابداع، ابتکار و خالقیت، ایجاد آرامش روانی، تأمین امنیت فردی و خانوادگی، شغلی و حرفه ای 

( امنیت روانی را ایجاد حس اعتماد در اعضای تیم می داند به 1999)7(. ادموندسون1385و اجتماعی و اقتصادی است) افروز، 

نحوی که آنها با آسودگی، نظرات خود را بیان می کنند و ترسی از بازخواست و تهدید نداشته باشند. این اعتماد شکل گرفته از 

یک مدیر در دسترس بوده و با  ( هنگامی که2014)8احترام و اعتماد متقابل در میان اعضای تیم است. از نظر ادموندسون و لی

 کارمندان خود خوش برخورد باشد، مردم در محیط کار احساس امنیت بیشتری می کنند. 

هوش معنوی، هویت مندی اجتماعی، امنیت روانشناختی زنان شاغل در  حاضر در راستای بررسی این است که پژوهش

باشد که آیا بین هوش پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به آن میسؤال اساسی که  همچنینای وجود دارد.سرای محالت چه رابطه

 معنوی، هویت مندی اجتماعی و امنیت روانشناختی زنان شاغل در سرای محالت رابطه وجود دارد؟

 

 روش پژوهش
زن شاغل در کارکنان  شامل حاضر پژوهش جامعه آماری است.همبستگی  تحقیق روشپژوهش حاضر از نوع پیمایشی و 

بود که از این  تهران 14 نطقهشهرداری مگانه  21سرای محالت )امور فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، عمران(  مختلف حوزه های

، نمونه پژوهش از بین جامعه به روش سرشماری توجه به محدود بودن جامعه مورد بررسینفر با  300جامعه، نمونه ای به حجم

و جلب رضایت شرکت کنندگان، ابتدا هدف پژوهش را برای نگی های الزم پژوهشگر پس از انجام هماهمورد نظر انتخاب شدند. 

آنان بیان و پرسشنامه ها را در اختیار آنها قرار داد و از شرکت کنندگان خواسته شد سؤاالت را با دقت بخوانند و پاسخ مورد نظر 
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این اطمینان داده شد که اطالعات دریافت شده از همچنین به آنها کان سؤالی را بدون پاسخ نگذارند.خود را بیان کنند و تا حد ام

نحراف آمار توصیفی به صورت میانگین و ا در پایان، داده های جمع آوری شده با استفاده از آنان به صورت محرمانه خواهند ماند.

زار آنکوا در نرم اف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی میزان پایایی پرسشنامه ها و آمار استنباطی از طریق تحلیل

SPSS  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت    

 

 :کينگپرسشنامه هوش معنوی 

سؤال و چهار خرده مقیاس تفکر  24ساخته شد. این پرسشنامه  9توسط دیوید بی کینگ 2008این پرسشنامه در سال 

انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی دارد. سؤالها روی یک طیف پنج درجه ای لیکرت)کامالً 

ل های آن خرده مقیاس و مخالفم تا کامالً موافقم( تنظیم شده است. نمره هر خرده مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤا

نمره کل پرسشنامه برابر با مجموع نمرات خرده مقیاس ها است. نمره های باال نشان دهنده هوش معنوی باال یا وجود چنین 

( 1389گزارش کرد. چاری و ذاکری) 95/0ظرفیتی است. کینگ ضریب پایایی کل پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 

 ن مقیاس را در حد مطلوب گزارش کرده اند.روایی و اعتبار ای

 

 پرسشنامه امنيت روانی:

گویه در راستای  62(، برای بررسی وضعیت روانی و خانوادگی طراحی کرده است. دارای 1952)10این پرسشنامه را مازلو

می سنجد. هر سؤالی  سنجش احساسات افراد در مورد امور مختلف زندگی روزمره است که به صورت بلی و خیر نگرش آزمودنی را

بعد را شامل می شود که عبارت اند از: ناسازگاری محیطی،  15که مطابق کلید پاسخنامه باشد یک نمره می گیرد. این پرسشنامه 

پارانویا، اعتقاد به خود، اشتیاق به زندگی، افسردگی، احساس سعادتمندی، امنیت اجتماعی، خودآگاهی، اعتماد به نفس، احساس 

یأس و ناامیدی، عالقه به زندگی، سازگاری با دیگران، احساس سالمت و احساس حقارت. پایایی بدست آمده برای عصبانیت، 

 به دست آمد.  78/0بود و برای کل مقیاس  641/0تا  367/0عاملهای آزمون احساس امنیت روانی بین 

 

 يافته ها
ش هو به منظور بررسی همسانی درونی مقیاساستنباطی تنظیم شده است.  و توصیفی پژوهش در دو قسمت هاییافته

نفر بود، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان  300روانی  در نمونه مورد پژوهش که شامل ندی و امنیتممعنوی، هویت

پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی باالیی با توجه به مقدار آلفای کرونباخ  است.زارش شده گ 1ها در جدول گویه پایایی هر یک از

 ( است.82/0)

 پايايی مقياس هوش معنوی :1 جدول

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین هاتعداد گویه

24 11/13 03/8 82/0 

 مندیپايايی مقياس هويت: 2جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین هاتعداد گویه

45 24/153 01/21 87/0 

 

                                                           
King 9 

Maslow10   
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 پايايی مقياس امنيت روانی: 3جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین هاتعداد گویه

71 12/38 01/5 47/0 

 

 مشخصات توصيفی پرسشنامه امنيت روانی

 های توصيفی پرسشنامه امنيت روانیشاخص: 4 دولج

 های امنیت روانیخرده مقیاس میانگین انحراف استاندارد

 ناسازگاری محیطی و احساس حقارت 200/3 06/1

 پارانویا و بدگمانی 08/1 13/1

 اعتقاد و اطمینان شخصی 28/3 55/1

 احساس خوب بودن و اشتیاق به زندگی 46/3 31/1

 زودرنجی و افسردگی 04/2 96/0

 احساس سعادتمندی و خوش شانسی 9/2 2/1

 امنیت اجتماعی 99/2 91/0

 خودآگاهیاحساس  29/2 73/0

 اعتماد به نفس 1/2 98/0

 احساس عصبانیت و پرخاشگری 44/1 01/1

 احساس یاس و ناامیدی 32/1 76/0

 عالقه به زندگی 01/2 92/0

 سازگاری با دیگران 42/2 72/0

 احساس سالمت و نیرومندی 90/2 77/0

 احساس حقارت 89/1 94/0

 

روانی مشخص شده است. مقدار میانگین های امنیتهر یک از خرده مقیاس مقدار میانگین و انحراف استاندارد 4 در جدول

(، پارانویا و 06/1، 200/3و انحراف استاندارد به ترتیب برابر است با خرده مقیاس ناسازگاری محیطی و احساس حقارت )

رنجی (، زود31/1، 46/3زندگی )(، احساس خوب بودن و اشتیاق به 55/1، 28/3(، اعتقاد و اطمینان شخصی)13/1، 08/1بدگمانی)

(، احساس خود آگاهی  91/0، 99/2(، امنیت اجتماعی )2/1، 9/2(، احساس سعادتمندی و خوش شانسی )96/0، 04/2و افسردگی )

(، 76/0، 32/1(، احساس یاس و نومیدی)01/1، 44/1(، احساس عصبانیت و پرخاشگری)98/0، 1/2(، اعتماد به نفس)73/0، 29/2)

(، احساس حقارت 77/0، 90/2(، احساس سالمت و نیرومندی )72/0، 42/2(، سازگاری با دیگران)92/0، 01/2زندگی) عالقه به

  ( است.94/0، 89/1)

 

  مشخصات توصيفی پرسشنامه ابعاد هويت

 شاخص های توصيفی پرسشنامه ابعاد هويت: 5 جدول

 های ابعاد هویتخرده مقیاس میانگین انحراف استاندارد

 هویت شخصی 15/34 36/5

 هویت اجتماعی 00/23 36/4
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 هویت ارتباطی 31/36 14/6

 هویت جمعی 45/24 03/5

 

های ابعاد هویت مشخص شده است. مقدار میانگین مقدار میانگین و انحراف استاندارد هر یک از خرده مقیاس 5در جدول 

(، هویت 36/4، 00/23(، هویت اجتماعی )36/5، 15/34مقیاس هویت شخصی ) و انحراف استاندارد به ترتیب برابر است با خرده

 (، است.03/5، 45/24(، هویت جمعی)14/6، 31/36ارتباطی)

 مشخصات توصيفی پرسشنامه هوش معنوی

 های توصيفی پرسشنامه هوش معنویشاخص :6 جدول

 مقیاس کل هوش معنوی
 انحراف استاندارد میانگین

11/13 03/8 

 

کل هوش معنوی مشخص شده است. مقدار میانگین و انحراف  استاندارد مقیاس مقدار میانگین و انحراف 6در جدول 

 ( است.03/8، 11/13استاندارد به ترتیب برابر با )

 

 فرضيه پژوهش
 دارد.روانی در دو گروه بیماران ام اس و افراد عادی تفاوت وجود  ندی و امنیتم، هویتبین حافظه هوش معنوی

 ندی و امنيت روانیمهای هويتتحليل آنکوا برای در نمره کلی هوش معنوی و خرده مقياس: 7جدول 

 ور اتامج ذ سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامتغیر

 22/0 000/0 49/21 84/1137 2 69/227 هوش معنوی

 07/0 004/0 70/5 92/190 2 85/381 هویت شخصی

 06/0 011/0 69/4 04/175 2 09/350 هویت ارتباطی

 08/0 002/0 35/6 46/145 2 92/290 هویت اجتماعی

 09/0 001/0 24/7 24/195 2 49/390 هویت جمعی

 08/0 002/0 35/6 46/145 2 92/290 هویت اجتماعی

 06/0 011/0 69/4 04/175 2 09/350 هویت ارتباطی

 08/0 002/0 35/6 46/145 2 92/290 هویت اجتماعی

 09/0 001/0 24/7 24/195 2 49/390 هویت جمعی

 06/0 011/0 69/4 04/175 2 09/350 هویت ارتباطی

 

 بحث و نتيجه گيری
روانی در دو گروه بیماران ام اس و  نتایج این پژوهش نشان می دهند که بین حافظه هوش معنوی ، هویتمندی و امنیت

اسماعیلی، مرادی و  پژوهشینتایج بر اساس فرضیه اصلی پژوهش حاضر تأیید می شود. افراد عادی تفاوت وجود دارد. 

از  یکییت در اختالل استرس پس از سانحه نشان داد حال، دلبستگی و هوبا عنوان نقش تشخیصی حافظه شرح (1392توالیی)

وجود  GADو  PTSDن است که در دو گروه بیماران مبتال به یماشناسی اختالالت اضطرابی دلبستگی ناسبب عوامل مهم در

ین بگیرد. با توجه به ارزیابی متغیرها پیشهای این دو گروه بیماری قرار میحال تحت تأثیر نشانهدارد؛ از طرفی حافظه شرح

ثیرات متفاوت أنفر به درستی انجام شده است. همچنین، ت 76نفر از  53بینی عضویت گروهی  حافظه، دلبستگی و هویت، پیش
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ی حال بر اساس ابعاد دلبستگی و هویتی متفاوت، از مسائل قابل تامل در زمینهبر حافظه شرح GADو  PTSDهای نشانه

با عنوان مقایسه ( 1389ی)سیاح قربان پژوهشیهمچنین نتایج باشد. های درمانی و دیگر مسائل پژوهشی میشناسی، روشآسیب

حال، آینده نگر( و عملکرد خانوادگی والدین حافظه شرحاختالل پس از سانحه( ـ شناختی )  افسردگی، اضطراب،عملکرد روانی)

ی تال؛ معناداری با گروه عادکه عملکرد روانشناختی والدین کودکان مب نشان دادفرزندان مبتال به سرطان و والدین فرزندان عادی 

ی شناختی نیز، ها در حوزهبطور معناداری باالتر از گروه والدین عادی بود. این یافته PTSDمیانگین اضطراب ، افسردگی و  رد.دا

حال، موید تفاوت معنادار بین عملکرد والدین کودکان سرطانی و به جز در خرده مقیاس خاطرات عمومی منفی در حافظه شرح

 عادی بود. 

تر از عملکرد والدین فرزندان عادی خانوادگی والدین کودکان مبتال به سرطان، به طور معناداری ضعیفهمچنین، عملکرد 

 AMIو  AMTدارای سابق تروما کاهش اختصاصی بودن خاطرات در افراد ها از این امر مستثنی بود.بود، البته خرده مقیاس نقش

واقص ن تری بودن،شناسی شدیدها نیز، افرادی که دارای نشانهاین گروهباشد و در بین با استرس پس از سانحه وسیعتر همراه می

، در مقایسه با گروه کنترل، قادر PTSDبیماران سرطانی مبتال به (. 1389حافظه وسیعتری نشان دادند)مرادی، عبدی و اکرمیان، 

تند، شناسی شدیدتری داشنهایی که نشانهباشند. آبه بازیابی جزئیات رویدادی و معنایی کمتری در مورد گذشته شخصی خود می

رکنان های توانمندسازی کاتوانند با کاربست برنامهها میمدیران بیمارستان .متری را از حافظه بازیابی نمودندخاطرات اختصاصی ک

)اردالن و همکاران، روانی پرستاران را فراهم آورند های ارتقای امنیتهای کاری مملو از اخالق و معنویت زمینهو فراهم آوردن محیط

1392.) 

های هویت و بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی معتادان مرد تحت درمان نگهدارنده پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سبک

 اجتماعی معتادانهای هویت، بلوغ عاطفی و سازگاری متادون مراکز شهر بجنورد انجام شد. نتایج گویای آن است که بین سبک

هویت اطالعاتی و هنجاری با مرد تحت درمان نگهدارنده متادون همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک های 

که اجتناب از مواجهه با  نتایج پژوهشی نشان دادند(. 1392)یاوری،  گی مثبت معناداری وجود داردسازگاری اجتماعی همبست

یوه دهد که نه تنها وجود تعهد بلکه ششناختی رابطه منفی دارد. همچنین، نتایج نشان میبا بهزیستی روانمسائل مربوط به هویت 

شناختی افراد بسیار مهم است )شکری و همکاران، تکالیف و موضوعت مربوط به هویت نیز در پیش بینی بهزیستی روان مواجهه با

1386 .) 

نشان داده شده که چگونه این مدل به ( 2008)11کانوی کوهن وحال توسط پژوهشی با عنوان ساخت و ساز حافظه شرح

 ای از داده های متنوع شناختی، اجتماعی ، رشد و نمو، شخصیت، بالینی مرود استفاده قرار می گیرد.منظور جلب طیف گسترده

های و انفعال از مجموعه ای از ظرفیتتواند به عنوان یک حالت روانی ناشی از فعل حال میحافظه شرحنشان داد ( 2004)  12کلین

 MSروانی ) روابط ـ خودبازتاب، خود مالکیت ( بهره مند شود. در نتیجه گروه افراد عادی که در مقایسه با گروه افسرده و گروه 

 روانشناختی بیشتری نسبت به دو گروه نامبرده برخوردارند.  ندی و امنیتمحال، هویتمورد مقایسه قرار گرفتند از حافظه شرح

 پژوهش حاضر به رغم نتایج قابل توجهی که داشت با محدودیت ها و نقاط ضعفی نیز روبرو بود که عبارت اند از: 

کردن ها برای پر عدم همکاری آزمودنیاز جمله محدودیت های این پژوهش می توان به خودگزارشی بودن پرسشنامه ها،  

های نتایج به گروهعدم قابلیت تعمیم سال انجام شده و  40تا  20گروه سنی سازی درست، پرسشنامه به دلیل عدم اطالع و فرهنگی

  اشاره کرد.  حال در داخل ایراندر زمینه هویتمندی و حافظه شرح محدود پیشینه پژوهشیمنابع سنی دیگر، 

ج به شود. با توجه به نتای گیری بزرگتری انجامبیشتر در این زمینه با حجم نمونهشود تحقیقات پیشنهاد می عالوه بر آن

 شناختی افراد عادی نسبت به بیمارانندی و امنیت روانمحال، هویتدست آمده در فرضیه پژوهش که دال بر تفاوت حافظه شرح

مبتال به ام اس  شناختی بیمارانی و امنیت روانهایی برای ارتقای سطح هویت مندشود که دوره، پیشنهاد می مبتال به ام اس

 هدف مورد نظر فراهم گردد.سالمت روان جامعه برگزار گردد که امکان ارتقای 

 

                                                           
& Conway Cohen11  

Klein12  
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