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 چکیده

پذیري در جمعیت  اي با والیت هاي هویت و راهبردهاي مقابله سبک ۀهدف پژوهش تعیین رابط

یل دانشجویان کارشناسی مشغول به تحص ۀآماري پژوهش کلی ۀجامع تبریز بود.  دانشگاه دانشجویی

گیري  نمونه ةبه شیو نفر 370) 1970( بر اساس جدول کرجی مورگان آماري ۀدانشگاه تبریز بودند. نمون

راهبردهاي  هاي هویت بنیون آدامز، هاي سبک ها به پرسشنامه آزمودنی .شدند تصادفی ساده انتخاب

ها  تحلیل داده و پذیري پاسخ دادند. براي تجزیهوالیت ۀساختمحقق ۀاي بلینگز و موس و پرسشنام مقابله

تحلیل  زمان استفاده شد.رگرسیون چندگانه هم داري ضریب همبستگی پیرسون،هاي معنی از آزمون

پذیري با سبک هویت آشفته و والیتدار  منفی معنی ۀبیانگر رابطبا ضریب همبستگی پیرسون ها  هداد

رس رس، دیرهاي هویت زودپذیري با سبک دار والیت ي مثبت معنی مدار و رابطهاي هیجانراهبرد مقابله

شناختی  ي روانھالفهؤزمان نشان داد که ممدار است. رگرسیون هماي مساله شده و راهبرد مقابلهو کسب

راساس پذیري بوالیت پژوهش نشان داد که ۀنتیجکنند.  بینی می پذیري را پیشبه صورت ترکیبی، والیت

گرفته، سبک   پذیر داراي هویت شگلدانشجویان والیت شناختی دانشجویان متغیر است. هاي روان ویژگی
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  مقدمه

مفاهیم آنها در اندیشه اسالمی عموماً و در بـاور   و "پذیري والیت"و "والیت"هاي  واژه

دین، مسألۀ والیت است؛ چون  ۀترین مسأل . اساسیاي دارند ویژه جایگاه خصوصاًشیعی 

والیت، یعنى حکومت؛ چیزى است کـه در جامعـۀ   والیت، نشانه و سایۀ توحید است. 

رسـد  اسالمى متعلق به خداست و از خداى متعال به پیامبر، و از او به ولى مؤمنین مى
1
. 

پـذیري را   گزیند اما والیـت و والیـت   کسی مسلمان بودن را بر پذیر نیستامکاناساساً 

ــد ــار کن ــم   .انک ــده و مه ــه عم ــواعی دارد ک ــالم ان ــت در اس ــرین والی ــار  ت ــا چه آنه

والیـت فقیـه    -4 ،والیت امام -3 ،اهللا رسول والیت -2 ،اهللا والیت -1 :است ذیل مورد

والیت امام  امام،فقیه از والیتوالیت پس). 86ص ،1383 (رجالی تهرانی، ،واجد شرایط

گیرد و به تعبیـر دیگـر ایـن    سرچشمه می الهیرسول از والیترسول و والیتاز والیت

پذیري  باور به این  (منبع قبلی). والیت دنگیر می سرچشمه اهللا والیت از والیتسه نوع 

اند و  بیت از سوي خداوند، بر امت اسالمی حق ریاست و حاکمیت داشتهاست که اهل

، زمینه را براي حکومت امام معصـوم یـا   دارند و ما وظیفه داریم راه ایشان را ادامه داده

 ایجاد و اسـتمرار فقیه جامع شرایط فراهم سازیم و در راه ولیجانشین و نایب او، یعنی 

در  ).1382 (یـزدي،  اسـت بکوشـیم   (ع) فقیه که استمرار والیت معصـومان نظام والیت

بـر انجـام   « ٢آیـه شـریفه  باقر(ع) نقل شده آن حضرت در تفسـیر   روایتی از امام محمد

پیوند خود را با امام منتظرتـان   تان پایداري کنید وواجبات صبر کنید و در برابر دشمنان

»مستحکم نمایید
3

ـ     ۀمحوري در اندیش. والیت  ۀامام و رهبري بدین معنـا اسـت کـه کلی

ي اسـالمی تحـت اشـراف  و دسـتورات یـا       ها، سیستم و مجریان و مردم جامعـه  برنامه

گذاري آنان هماهنـگ شـود و    ها با هدف گذاري باشند و سیاست (ع) ي معصومان سیره

و معصـومان (ع) پیونـد زننـد     (ص)هاي خود را با اساس دین یعنی پیـامبر  تمام فعالیت

ـ   والیت  بارز ۀنمون ). 1387 (حاجی صادقی، عاشـورا اسـت کـه مظهـر      ۀپـذیري حادث

پیمان کوفیـان اسـت.    وفایی و نقض اي از وفاي به عهد و در سوي دیگر آن بی برجسته

قرظه دانستند، عمروبن بازي در رکاب آن حضرت را وفاي به عهد میشهداي کربال جان

هاي دشمن قرار داد تا به امام آسیبی نرسـد و آن قـدر    نیزه ها ورخود را در برابر شمشی

                                                        

 26/1/1370ونهم ماه مبارك رمضان)  در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز بیست رهبر معظم انقالب سخنرانى . 1

 ).201عمران/  (آلاللّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ یا أَیّها الَّذینَ آمنُواْ اصبِرُواْ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ . 2

 .111ص ،2جلد . بحاراالنوار،3
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وفـا  تاب شد، آنگاه رو به امام کرد و پرسید اي پسر پیامبر، آیـا   جراحت برداشت که بی

شـوي،   کردم؟ امام فرمود: آري، تو در بهشت پیش روي منی و زودتر وارد بهشـت مـی  

). امروز که این همه به اطاعـت از ولـی   1385 برسان (انصاري، (ص)سالم مرا به پیامبر

در این مملکت سالم  (ره)شود؛ براي خاطر این است که خط امام  کید میأامر مسلمین ت

و همان خـط   (ع)طالبابیبنو علی (ع)علیبنخط حسین بماند. اگر خط امام که همان

اهللا است براي مسلمانان این مملکت و انقالب اسالمی عزیزمان  گرامی اسالم و خط نبی

تواند بر پیکـر   اي را نمی ترین ضربهکوچک دانیم که استکبار جهانی سالم بماند، یقین می

کنـد بـه اینکـه     را سـفارش مـی  انقالب و این کشور وارد کند. رسول اکرم (ص) امـت  

خواهید سالم بمانید، در خط  فاصله باشد. اگر می تنگاتنگ و بی ،بیت منتان با اهل رابطه

(تقـی   بیتم رابطه برقـرار کنیـد  تان لطمه نبیند، باید با اهلو ایمان مملکت، دینو بمانید 

  ).1377 ناطقی،

هاي اسالمی و به تبعیت آن مخالفت با والیت یکـی   مخالفت با ارزش ةامروزه پدید

هـایی را بـراي حافظـان دیـن و      از مشکالت اساسی شـده اسـت کـه همـواره دغدغـه     

 شود. هاي متدین به وجود آورده و تهدیدي جدي براي نسل جوان محسوب می خانواده

اي دیرینـه دارد و   سـابقه ي امروز و دیروز نیست، بلکه در طول تاریخ اسـالم  این پدیده

  اند.همواره جوامع اسالمی با آن دست به گریبان بوده

در همه شـرایط تحـت والیـت     ال مطرح است که چرا انسانی که ذاتاًؤاکنون این س

زنـد و چـرا    شوم دامن می ةگریزي روي آورده و به این پدید است، به دالیلی به والیت

گریـزي  شک والیتبیشتري یافته است؟ بی این موضوع در برخی جوانان شیوع و نمود

ي اجتماعی، به علت ماهیت و ذات خود والیت نیست، بلکه علـت  به عنوان یک پدیده

گریزي را در خارج از قلمرو والیت و دین باید جستجو کرد. در پژوهش یا علل والیت

  شود.اي بررسی  هاي مقابله اساس هویت و راهبرد پذیري برشود والیت حاضر سعی می

دار  خدشـه  ي تـازه و  ها آوردن هویت موضوع هویت با ورود به دنیاي مدرن و سر بر

هاي مختلف قرار گرفته است.  ر حوزه هاي پیشین مورد توجه اندیشمندان د شدن هویت

 ة) دربـار 2003، نقـل از برزونسـکی،  1968روانـی اجتمـاعی اریکسـون (    ۀمطابق نظریـ 

کند که فرد بـه منظـور تفسـیر     مرجع عمل می، هویت به مثابه یک چارچوب شخصیت

گیري زنـدگی خـود از آن اسـتفاده     ، هدف و جهتمعنا ةتجارب شخصی وگفتگو دربار
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گیري، توسعه و اعتبار تجربی مفهوم هاي انجام شده براي نتیجهبیشترین کوشش کند. می

 است که توسط جیمـز مارسـیا   "حاالت هویت"، مربوط به طرح هویت خود اریکسون

عنوان شد. مارسیا با انطباق دو معیار بحران و تعهد با سـه حـوزه   1966-1980در سال 

، روشی را براي سنجش هویـت مـن   عملکرد کلی، یعنی شغل، مسلک و جنسیت افراد

، چهـار  اکتشـاف و تعهـد   براساس دو بعد مارسیا ).1388 پدید آورده است (شهرآراي،

حالت هویت را تشخیص داد: هویت زودرس
1

، هویت دیررس
م، هویـت  ویا موراتوری 2

کسب شده
3
گشتهو هویت گم 

4
اگـر  ، وقتی از نظر مارسیا. )1383(اسکندري و شکرایی، 

شخص بحرانی را تجربه کرده که منجر به جستجوي بیشتر و تعهد بـراي یـک هویـت    

شکل گرفته است. در این مـورد بحـران تحمـل شـده و      کسب شدهشده است، هویت 

افـراد داراي  ). 2003، صورت مستقل شکل داده شده است (بورك و دیگرانه تعهدات ب

اند. آنها باورهاي مـذهبی  در مورد شغل خود به تصمیم قطعی رسیدههویت کسب شده 

 کنـار  خوان نبوده، شان هم آنچه را که با هویت و سیاسی خانواده خود را بررسی کرده و

ادي که در هویـت دیـررس یـا موراتوریـوم     افر ).1381اند (اتکینسون و دیگران،گذاشته

انـد امـا منتهـی بـه     قرار دارند، کسانی هستند که نوعی از بحران هویت را تجربـه کـرده  

ـ "تعهد به آن نشده است. اصطالح موراتوریوم بـه معنـاي   مهویت و   "خیر یـا انتظـار  أت

را ارزیابی ها است. براي این افراد یک جستجوي آگاهانه وجود دارد، اما آنها تمام گزینه

هـاي  هاي متفاوتی را بیازمایـد، راه کند هویتچنین شخصی سعی می، اندو درك نکرده

هاي دیگري را که به آنها عالقمند است بررسی مختلف زندگی را تجربه کند، یا هویت

تجربـه نکـرده   بحـران هویـت را   ). در هویت زودرس فرد 2003کند (بورك و دیگران، 

گونـه افـراد، بـدون     این د براي یک هویت تعهد ایجاد کرده است.اما با این وجو ،است

هاي سنتی خـانوادگی و اجتمـاعی را ادامـه دهنـد     ال و جستجو، تمایل دارند که نرمؤس

گشتگی یا پراکندگی هویت اصطالحی اسـت کـه مارسـیا    ). گم2003 (بورك و دیگران،

گشـته نـه   فرادي با هویت گمبرد. ااریکسون به کار می "سردرگمی هویت"براي مفهوم 

انتظـار   کننـد. معمـوالً   تعهدي به یک هویت دارند و نه بحران رشد هویتی را تجربه می

                                                        

1. Foreclosure identity 

2. Moratorium  identity 

3. Achieved identity. 

4. Diffusion identity 
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 رود که شخص تا زمان اتمام دوره دانشـگاه هـر دو بعـد را تکمیـل کنـد (بـورك و       می

  ).2003 ،دیگران

 رابطه مذهبی -بین احساس هویت، تعهد هویت جوانان و مسائل ارزشی و اعتقادي

 و  جوکار ؛1378 عشران، (اثنیهاي صورت گرفته در ایران  پژوهش وجود دارد که بیشتر

 کشـورها  ودیگر ) 1384 دهشیري، ؛1382 نجفی،؛ 1383 فر، سلطانی ؛1380چاري، حسین

داگر و هافسترا آدامز (مارکاشتروم،
1
تزوریل ؛1994 ،

2
هاتسـبوت  و رهـوون  و ؛1984 ،

3
، 

پنکپرات و  هانشرگر، ؛1995
4

لیوراس و بوسـما   ؛2001، 
5
ییـد  أ) ایـن امـر را ت  2005 ،

). بـه لحـاظ اینکـه در اکثـر     378ص ،1388وفایی و شهرآراي،  نقل از مغانلو،اند ( کرده

داري بـین هویـت و نـوع هویـت جوانـان بـا       ي معنی هاي صورت گرفته رابطه پژوهش

ي  ت کـه رابطـه  ، در پژوهش حاضر هـدف آن اسـ  مسائل مذهبی و اعتقادي وجود دارد

  پذیري بررسی شود.هویت و نوع هویت جوانان با ارزش اسالمی والیت

هـاي   مهار موقعیـت  هاي مهم سالمت روانی هر فرد توانایی وي در یکی از شاخص

). بـه عبـارتی   1386 (مـالکی،  باشـد  هاي موثر و کارآمد می زا با استفاده از شیوه استرس

انـد، باعـث مهـار     تاري و شناختی تعریـف کـرده  هاي رف اي را کوشش راهبردهاي مقابله

 شود هاي درونی و بیرونی و تعارض میان آنها می کردن، مدارا و کاهش نیازها با خواسته

 محـور  لهأمس عنوان تحت يا مقابله  راهبردهاي بندي،ک تقسیمی). در 2008 (فرایدنبرگ،

 راه یافتن و مساله بر متمرکز محور لهأمس راهبردهاي شوند. می بندي دسته محور هیجان و

 محـور  هـا  هیجـان  بـر  تمرکز محور هیجان راهبردهاي در اما ،باشد می احتمالی هاي حل

کنند براي تغییر موقعیـت   می که افراد احساس  زمانی ).2008 (فرایدنبرگ،  است اساسی

کننـد.   میمحور استفاده  آید بیشتر از رویکرد هیجان نمی  شان بر کاري از دست زا استرس

 صـورت  زا اسـترس  تیموقع ملزومات کاهش هدف با محور لهأمس اما مقابله به صورت

 کـه  باشـند  معتقـد  کـه  کننـد  می محوراستفاده مساله رویکردهاي از زمانی مردم گیرد، می

اي بـه عنـوان متغیـر     مقابله هاي مهارت ).1387 (سارافینو،   تغییرپذیرند ملزومات یا  منابع

  زاده رسـول  و زاده نصـیر  اسـت.  تحقیقات زیادي مورد بررسـی قرارگرفتـه  پژوهشی در 

                                                        

1.Markstrom &Adams & Hofsra & Dougher 

2.Tzuriel 

3.Verhoeven & Hutsebaut 

4. Hunsherger & pratt & Pance 

5. Vleioras & Bosma 



 1391/ پاییز و زمستان 11/ ش6شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  ١٣٠

 

راهبردهـاي مقابلـه بـا     ۀرابطـ  ،اي در جمعیـت دانشـجویی   در مطالعه )1388طباطبایی(

هاي مقابله مـورد  هاي مفهوم خداوند و سبک استرس را با باورهاي مذهبی با پرسشنامه

مدار با ادراك مفهوم  لهأمس ۀت بین سبک مقابلاند، نتایج بیانگر رابطه مثب تحقیق قرار داده

منفی  ۀخواهی خداوند، الیتناهی بودن او و نیز ادراك ارزشمند بودن خداوند و رابطنیک

  گر و دور و غیرقابل دسترس بود. با تصور خداوندي نامربوط، تنبیه

گریزي نقش دارند، در این پـژوهش سـعی    شک عوامل متعددي در بروز والیت بی 

  .شناختی و اجتماعی اشاره گردد رواناز بعد   اي از علل گوشه  ود بهش می

گریـزي و  پذیري یا والیـت  والیت ۀشناختی مسئل مساله اساسی پژوهش، تبیین روان

  گریز است.  پذیر با والیتشناختی جوانان والیت سازي مشخصات روانتبیین و روشن

ارتبـاط تنگاتنـگ بـا مسـائل      از آنجا که مسـائل ارزشـی و دینـی افـراد جامعـه در     

تنهـا راه   پـذیري کـه  شناختی است و به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع والیت روان

شناســی آســیب ةو دربــار هــا از ضــاللت و گمراهــی اســت ســعادت و نجــات انســان

، شناختی به صورت پژوهشی تحقیقاتی صورت نگرفته اسـت  پذیري از بعد روان والیت

 خصوصـیات  برخـی  توانـد براسـاس   پذیري مـی ه آیا والیتشود ک این مسئله مطرح می

 هـاي  سبک براساس پذیري والیت بررسی پژوهش کلی هدف باشد. متغیر شناختی روان

  دانشجویی است.جمعیت  اي با مشکالت در هاي مقابلهراهبرد  و هویت

  روش شناسی

  طرح پژوهشی

 پژوهشـگر  کنترل میزان نظر است. از کاربردي پژوهش نوعی هدف نظر از پژوهش این

واقـع بـا توجـه بـه      در و است غیرآزمایشی هايپژوهش نوع از پژوهش متغییرهاي بر

 چنـین  هم و بینپیش همبستگی نوع از پژوهش ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر یک

پـذیري) براسـاس   مالك (والیـت  ، تغییرات متغیراست که در راستاي آن رویدادي پس

شود بینی میاي) پیش هاي هویتی و راهبردهاي مقابله بین (سبکتغییرات متغیرهاي پیش

  .آید ها به دست میآن ۀو رابط

  گیري نمونه و روش نمونه ، آماري ۀجامع

ی مشغول به تحصـیل  آماري این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر  کارشناس ۀجامع

بـود کـه بـر اسـاس جـدول کرجـی، مورگـان         89-90در سال تحصیلی دانشگاه تبریز 
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تصادفی سـاده انتخـاب شـدند و بـه      ةنفر به شیو 370به عنوان واحد تحلیل،  )،1970(

نفر دیگر پسران  130نفر این جمعیت آماري دختر و  240لحاظ رعایت نسبت جنسیتی 

  بود.

  روش اجراي پژوهش

جهـت انتخـاب    ،بـود صورت تصـادفی سـاده    تخاب نمونه بهبراي انجام پژوهش که ان

هاي دانشگاه تبریز مراجعه شد،  و برخی دانشکده  هاي دانشجوییها به خوابگاهآزمودنی

ها، جهت محرمانه ماندن اطالعـات پژوهشـی و اعمـال     ضمن دادن اطمینان به آزمودنی

ــودنی   ــی پــژوهش و جلــب همکــاري و مشــارکت آزم ــا برخــی ضــروریات اخالق ، ه

مورد  گرفت و توضیحاتی در ها قرار آزمودنی ها در اختیار هاي گردآوري داده هپرسشنام

براي خنثی  ها داده شد. زمان اجرا هیچ محدودیتی نداشت.دهی به پرسشنامهپاسخ ةشیو

هاي مرد  یار پژوهشگر) براي آزمودنی(دست پرسشگر مرد کردن اثرات سوگیري جنس،

هـا،   زن در نظر گرفته شد. جهت اطمینان آزمـودنی هاي  ، براي آزمودنیگر زنو پرسش

هـاي پـژوهش    هاي پژوهش به نحوي طراحی شده بود که الزم نبود آزمودنیپرسشنامه

آوري  هـاي فــردي را بنویسـند. بعــد از گــرد   نـام و نــام خـانوادگی و برخــی مشخصــه  

تحلیـل   و  هـا  جهـت انجـام تجزیـه     ، داده ها گذاري و استخراج داده ها و نمره پرسشنامه

  شد.   SPSS-16 افزار آماريآماري وارد  نرم

  ها روش تجزیه تحلیل داده

بـین اسـت، بـراي تجزیـه تحلیـل        پیش  طرح پژوهشی حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شـده اسـت. در بخـش توصـیفی     ها از روش داده

چون میـانگین و انحـراف معیـار    هایی همها از شاخص جهت نشان دادن  وضعیت داده

  استفاده شده است.

بین متغیرهاي مـورد مطالعـه از روش همبسـتگی پیرسـون و      ۀبراي پیدا کردن رابط

زمان اسـتفاده شـده   هم ۀبینی تغییرات متغیر مالك از روش رگرسیون چندگانبراي پیش

  است.
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  ابزارهاي سنجش

  آدامز:  هاي هویت بنیون و آزمون سبک -1

) اسـتفاده  1987هاي هویت از آزمون هویت آدامز و بنیـون (  گیري سبک منظور اندازه به

شده است. این آزمون بر اساس نظریه اریکسون و مارسیا در مورد هویت تدوین شـده  

آیتم تشکیل گردیده است و چهـار سـبک هویـت یعنـی هویـت آشـفته،        64است و از 

سنجد. این پرسشـنامه بـراي    میرا  کسب شده هویت هویت زودرس، هویت دیررس و

سال قرار دارند، مناسب   56الی  14سنی  ةسنجش حاالت هویت افرادي که در محدود

 مخـالفم،  شامل: کـامالً  آن ۀنام گذاري این آزمون به روش لیکرت و پاسخ باشد. نمرهمی

ترتیـب  باشـد کـه بـه     موافقم مـی   کامالً موافقم، موافقم، تاحدي مخالفم، تاحدي مخالفم،

و بنیون  چنین آدامزگیرد. همبه آنها تعلق می 6تا  1نمرات 
1 

را   این آزمون ) پایایی1987(

 دیگـران،  و  نقـل از آدامـز   ،1986/. و کارلسون  (80/. تا 60آلفاي کرونباخ بین  روش با

/. گزارش کرده است. در ایران آقاسلطانی 81/. تا 66) همسانی درونی آن را بین 1989(

/. و بـا روش آلفـاي   77/. تـا  65آزمـون را بـا روش تنصـیف بـین      ) پایایی این1378(

) 1381و شـکرکن (نقـل از امیـدیان،     گزارش کـرده اسـت    86/0. تا 72/0کرونباخ بین 

  اعتبار آن را قابل قبول گزارش کرده است. 
  

  اي: هاي مقابله شیوه ۀپرسشنام -2

موس وسط بیلینگز وت 1981مقابله با استرس در سال  ۀپرسشنام
2
گیـري   به منظور اندازه 

آزمودنی به ایـن مقیـاس بـا     هاي مقابله با استرس طراحی و تدوین شده است. هرشیوه

» 3«و همیشه » 2«اوقات  اغلب ،»1«اوقات  ، گاهی»0«وقت  ها (هیچ انتخاب یکی از گزینه

مدار  مدار و هیجانلهأمس ۀآیتم دارد. این مقیاس دو مقابل 19دهد. این مقیاس  ) پاسخ می

 را پرسشـنامه  ایـن  کرونبـاخ  آلفـاي  ضـریب  )1372کنـد. دهقـانی (   گیـري مـی  را اندازه

 ابوالقاسـمی،  از نقـل )؛ 1374شـهباز(  پور پژوهش در و است آورده  دست به 90/0باالي

به دست آمـده اسـت.    r=73/0) ضریب پایایی بازآزمایی کل پرسشنامه 1384( نریمانی،

بـه دسـت آورده    90/0ضریب آلفاي کرونباخ ایـن پرسشـنامه را بـاالي    ) 1372دهقانی(

  است.
                                                        

1. Adams& Bennion 

2. Billings & Moos 
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  پذیري:  پرسشنامه والیت -3

، قلبـی و بیـانی، در پـژوهش حاضـر از      پذیري به صـورت عملـی   براي سنجش والیت

 شناختی شامل جـنس، هاي جمعیت ساخته استفاده شد که درآن ویژگیمحقق ۀپرسشنام

پـذیري   ي رعایت شده است. پرسشـنامه والیـت  قتصاداجتماعی و ا ۀتحصیل، طبق سن،

پاسخ  ،ندارم و موافقم ال به صورت مخالفم، نظريؤال است که براي هر سؤس 40داراي 

متغیر است. جهـت تـامین اعتبـار     120تا  40ها بین  نمرات آزمودنی ۀشود. دامنداده می

ن کمک گرفته شده اسـت. ضـریب   شناسا سازه پرسشنامه از نظرات عالمان دینی و روان

است.  79/0و  85/0سازي به ترتیب ي زمانی سه هفته و دونیم با فاصله  پایایی بازآزمایی

پـذیري بـا   والیـت  ۀضـریب همبسـتگی پرسشـنام    اسـت.  86/0ضریب آلفاي کرونبـاخ  

  به دست آمده است. 73/0سنج مذهبی براهنی پرسشنامه نگرش

  هاي پژوهشی یافته

هاي مـورد بررسـی   نمونه ةتواند اطالعات ارزشمندي دربار ها می توصیفی دادههاي  یافته

هـاي  هاي حاصله از نمونه بررسی در قالب آمـاره ارائه نماید. بنابراین در این بخش داده

بندي و توصیف شده اسـت. در ایـن راسـتا    مناسب به صورت جداول، خالصه و دسته

و بعـد بـه تفکیـک جنسـیت در      1دول ابتدا متغیرهاي پژوهش به صورت کلـی در جـ  

  ارائه شده است. 2جدول 
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  هاي توصیفی پژوهش : یافته1جدول

  

  پژوهش براساس جنسیت هاي توصیفی : یافته2جدول 

  هویت

  کسب شده

ــت  هویـ

  دیر رس

ــت  هویــــــ

  زودرس

ــت  هویـ

  آشفته

ــ  ۀمقابلــــ

  هیجان مدار

ــ  ۀمقابلــــ

  مساله مدار
  پذیري والیت

      متغیرها        

  شاخص 

 آماري

  میانگین 89/110 69/25 69/10  74/39 75/53 55/64 55/76

327/0 245/0 248/0 283/0 114/0 175/0 365/0 

ــاي  خطــــــ

اســــــتاندارد 

  میانگین

 انحراف معیار 839/6 373/3 191/2 435/5 768/4 711/4 288/6

 حداقل 66 19 7 30 41 55 40

 حداکثر 122 37 17 60 68 79 90

هویــت کســب 

  شده

  هویت

  دیر رس

هویـــــــت 

  زودرس

هویـــــــت 

  آشفته

ــ  ۀمقابلـــ

ــان  هیجــ

  مدار

ۀ مقابلـــــــ

  مساله مدار

ــت  والیــ

  پذیري
 جنسیت

  میانگین 77/108 96/24 15/10 77/41 15/55 49/64 35/76

  پسران

106/6 663/4 371/4 601/4 222/2 780/2 506/7 
ــراف  انحـــ

  معیار

536/0 409/0 383/0 404/0 195/0 244/0 658/0 

ــاي  خطــــ

ــتاندارد  اسـ

 میانگین

  میانگین 03/112 09/26 98/10 65/38 98/52 58/64 66/76

 دختران

394/6 747/4 809/4 544/5 122/2 596/3 168/6 
ــراف  انحـــ

  معیار

413/0 306/0 310/0 310/0 137/0 232/0 398/0  

ــاي  خطــــ

ــتاندارد  اسـ

 میانگین
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شـده و   هویت کسب رس، دیررس، سبک هویتی زود، 3بر اساس مندرجات جدول 

داري  مثبـت معنـی   ۀپذیري دانشـجویان رابطـ  مدار با میزان والیتلهأاي مسراهبرد مقابله

)01/0P< رس، رس، دیـر ) دارد که بر این اساس  دانشجویان داراي سبک هـویتی زود

بیشـتري  برخـوردار   پذیري  از  والیت اي مساله مدار  شده و راهبرد مقابلههویت کسب

ــا میــزان اي هیجــان هســتند. همچنــین ســبک هــویتی آشــفته و راهبــرد مقابلــه  مــدار ب

) دارد، بــراین اســاس  >01/0Pداري ( منفــی معنــی ۀپــذیري دانشــجویان رابطــ والیــت

مدار با مشکالت زندگی، اي هیجاندانشجویان داراي سبک هویتی آشفته و راهبرد مقابله

  رند. پذیري پایینی دا والیت

  

  ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش -3جدول 
  

001/0<**P  

در این پژوهش نیز براي تحلیل مشارکت جمعی و فردي متغیرهاي مستقل(بیگانگی 

هـاي هـویتی و نگـرش    سـبک  راهبردهاي مقابله بـا اسـترس،   هاي آن،لفهؤم از خود و

پذیري، از طریـق  والیت» بینیپیش«پذیري) و  والیتمذهبی) در تغییرات متغیر وابسته (

-متغیـره هـم   پذیري از رگرسیون چندمتغیرهاي مستقل پژوهش و تبیین واریانس والیت

  است. همدآ 5و  4زمان استفاده شده است که نتایج در جداول 

عملکــرد متغیرهــا در تبیــین متغیــر مــالك  ة، بــراي آگــاهی کلــی از نحــو4جــدول

 متغیرها 1 2 3 4 5 6 7

 1 والیت پذیري 1      

     1 742/0** 
مقابله ي مساله 

 مدار
2 

    1 393/0-** 441/0-** 
مقابله ي هیجان 

 مدار
3 

 4 هویت آشفته **-773/0 **-728/0 **333/0 1   

 5 هویت زود رس **305/0 **237/0 **-176/0 **-245/0 1  

 6 هویت دیر رس **518/0 **551/0 **-255/0 **-523/0 **292/0 1 

 7 هویت کسب شده **705/0 **539/0 **-396/0 **-559/0 **331/0 **353/0 1
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شـده و معنـاداري   است. بر اساس خالصه نتایج مقدار واریـانس تبیـین   پذیري) (والیت

و سطح معناداري آن بیانگر اثر معناداري  متغیرهـا در معادلـه رگرسـیون     Fمدل، مقدار 

) >P 01/0به دست آمد که در سطح (=F  867/182است. در این مرحله اثر رگرسیون 

توان رگرسیون را انجام داد. ضریب  باشد، لذا میدار می) معنی363، 6آزادي ( ۀو با درج

 متغیر به صورت بـا  6است، یعنی این  751/0متغیر  6تعیین محاسبه شده بر اساس این 

داري ال سـهم و معنـی  کننـد. حـ   پذیري را تبیین مـی % از واریانس متغیر والیت 75هم 

  گیرد. مورد بررسی قرار می 5بین به صورت جداگانه در جدول  هریک از متغیرهاي پیش

  زمانخالصه نتایج تحلیل واریانس و معناداري مدل رگرسیون هم :4جدول 

  

زمـان اسـت  بـه طـوري کـه       ، خروجی اصلی آزمون تحلیل رگرسیون هم5جدول  

و سـطح   tضرایب استاندارد نشـده، ضـرایب اسـتاندارد شـده، خطـاي معیـار، آزمـون        

دهد نشان می 5بین محاسبه شده است. نتایج جدول  داري هریک از متغیرهاي پیش معنی

مـدار  مدار و هیجاناي مسالهشده، هویت آشفته، راهبرد مقابلهمتغیرهاي هویت کسبکه 

ترین متغیر پذیري هستند. قويهاي معنادار والیتبینی کنندههاي زندگی، پیشبا استرس

) -357/0متغیـر هویـت آشـفته (    بتاي پذیري، هویت آشفته است. میزانبین والیتپیش

 ي نمره در معیار انحراف یک تغییر که دهد می نشان بتا ضریب از این مقدار که باشد می

ــفته  ــت آش ــب ( هوی ــراف )-450/0موج ــار انح ــر، معی ــره در تغیی ــالك  نم ــر م  متغی

) در مقایسـه بـا  ضـریب     -450/0ثیر (أشود که این مقدار ضریب ت می پذیري) (والیت

  بین پژوهش بیشتراست.ثیر، سایر متغیرهاي پیشأت
   

  R R2  مدل
R2عدیل ت

  شده

خطاي معیار 

  SEEبرآورد

SS  MS F  Df1  Df2  P 

  000/0  363  6  867/182  194/2161  163/12967  438/3  747/0  751/0  867/0  همزمان
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  پذیري) (والیت بین در تبیین متغیر مالك متغیرهاي پیش: سهم 5جدول 

  مدل

ــاي  متغیرهـ

  پیش بین

  ضرایب استاندارد نشده

ــرایب  ضـــ

اســــتاندارد 

  t P  شده

B  
خطـــــاي 

 (S.E)معیار
Beta  

مقابله مساله 

 مدار
493/0 084/0  243/0  864/5  000/0  

مقابله ي 

 هیجان مدار
260/0- 092/0  083/0-  841/2-  005/0  

 هویت

 آشفته
450/0- 051/0  357/0-  789/8-  000/0  

هویت زود 

 رس
035/0 041/0  025/0  872/0  384/0  

هویت دیر 

 رس
086/0 047/0  059/0  809/1  071/0  

هویت 

 کسب شده
339/0 037/0  312/0  139/9  000/0  

  

  گیري نتیجه بحث و

هـاي   مولفـه پذیري جمعیت دانشجویی بـر اسـاس    هدف پژوهش حاضر بررسی والیت

بینی مناسبی براي  توان پیش بین به طور ترکیبی هاي پیش ي متغیر کلیهشناختی بود،  روان

هـاي توصـیفی پـژوهش،     پذیري) دارنـد. طبـق یافتـه    تبیین تغیرات متغیر مالك (والیت

پذیري در جمعیت دانشجویی دانشگاه تبریز در سطح باال است که نشان  میانگین والیت

یـد  ؤهاي پژوهشی م جمعیت دانشجویی دانشگاه تبریز است. نتایج یافتهپذیري از والیت

مدار لهأگرفته و داراي راهبرد مسپذیر داراي سبک هویتی شکلآن است که افراد والیت

  در مقابله با  مشکالت زندگی هستند. 
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هـاي جوانـان داراي هویـت     از به احساس رشـد، کمـال و خودشـکوفایی از ویژگـی    نی

 باشـند،  تواننـد  مـی  بـالقوه  که را هرچه که دارند درونی تمایل ت. جوانانگرفته اس شکل

 و بلـوغ  رشـد،  احسـاس  آن پیامد که نمایند شکوفا را درونی خود استعدادهاي .بشوند

 در چنـدانی  موفقیـت  مرحلـه  ایـن  در ممکن است که هرچند بود، خواهد روان سالمت

 کـاملی  هبردار به که کنند س می احسا خود در را آن نیاز اما باشند نداشته خودشکوفایی

 بهتـرین  را به کاري هر و برسند کمال به بنمایند،توجه  خود هاي توانایی و هاظرفیت از

 هـاي  آرمـان  و هـا  ارزش به بخشیدن تحقق شاید ).1367(مزلو،  دهند انجام ممکن نحو

 شـاید  و باشـد  نیاز این ارضاي به آن مربوط نظایر و اجتماعی سیاسی و مذهبی، واالي

 و آرمـان  ي فـدا  را همـه چیـز   و شـوند  مـی  افرادي  شهید که است هایی ارزش چنین با

 بـاالیی  تعهد شدهکسب هویت داراي افراد برساند. کمال به را آنها که نمایندمی ارزشی

ـ  ویـی ر در رو و مقابلـه  تـوان  به آسـانی  که قوي افرادي هستند ها دهند، آن نشان می  اب

 دفـاع  حقیقـت  از شـده  که شان هم جان قیمت به توانند می دارند و را مخالف نیروهاي

انـد   بـوده  پیشـقدم  راه ایـن  در جوانـان  کـه همیشـه   ایـم  دیـده   تـاریخ  طول در و نمایند

، در نوجوانان و جوانان منجر به ایجـاد تعهـد   گیري هویت شکل). 1387 فرد،(خدایاري

ـ  شود میها و نقش اجتماعی  نسبت به این باورها و ارزش ر عقایـد و  این تعهد هویت ب

ثیرگـذار اسـت.   أپذیري تهاي اسالمی از جمله والیتها و پایبندي فرد به ارزش نگرش

بـه خـود اسـت. در دوره     تعهد نشانگر قدرت و روشـنی معیارهـا و باورهـاي مربـوط    

داند تا به اهداف خاص صادقانه تعهد سپرده و  یابی نوجوان خود را مکلف میخویشتن

در نظــم    معیارهــاي واضــح،   هــا و  هــدف  بــه  تعهــد  آنهــا وفــادار بمانــد.   بــه  

 دنیـاي  و خـود   ةدربـار   روشـن  و ثابت فاقد دیدگاه افراد است. ثرؤم فرد  رفتار بخشی

 پندارنــد مــی نشــده بینــی پــیش و پرآشــوب  مجموعــهه کــ صــورتی بــه را دنیــا خــود،

مسـائل ارزشـی جامعـه،     ةبـار بخش از تعهدات فردي، به تعهد در ).2003، (برزونسکی 

  گردد.  می کند بر مراجع قدرت، مذهب و بافتی که فرد در آن جا زندگی می

و بـا مـذهب و    هسـتند  (آَشـفته) دچـار تردیـدهاي دینـی     افراد داراي هویت پراکنـده  

کنند و داراي عدم تعهد هویتی هستند. ایـن   مادرشان مخالفت می هاي دینی پدر و آموزه

 دهی هیجانی دارند و از پرسش در مورد مسائل شخصـی و در نظم گروه توانایی پایینی

چنین این گروه از راهبردهاي ضعیف اسـنادي  کنند. هم اجتماعی مانند مذهب پرهیز می
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له و برخـورد  أعینی استدالل کرده، از حل مسـ  ةها به شیوکنند. آن و شناختی استفاده می

کاري و برخورد سـطحی بـا   به محافظهکنند و  روشنفکرانه و عمیق با مسائل اجتناب می

 توانـایی  تعهـدي،  بـی  هویـت  پراکندگی ۀنتیج ).1990(برزونسکی، دارند مذهب گرایش

اسـتدالل   و و شـناختی  اسـنادي  ضـعیف  راهبردهاي از استفاده پایین، هیجانی دهی نظم

پـذیري در افـراد    دهد، والیت طور که نتایج پژوهش حاضر نشان میعینی است و همان

  محور پایین است. هیجان ۀداراي مقابل

نظام باورها  ۀ) با توجه به فضاي پسامدرنیسم، سازماندهی منتقدان1990برزونسکی (

-هاي فردي سـبک  سازي تفاوتداند و در تالش براي مفهوم را از تکالیف نوجوانان می

-روشهاي هویت، در واقـع  کند. به نظر او این سبک هاي پردازش هویت را مطرح می

هـاي هویـت ریشـه    هاي پردازش اطالعات و رویارویی با مسایل هستند کـه از بحـران  

پردازي  ریهظها به عنوان نوعی شناخت اجتماعی و روش ن گیرند. هم چنین این سبک می

شود. نوجوانی که  ها ادراك و پردازش می شوند که واقعیت به کمک آن در نظر گرفته می

اعتقادات را نیز بر مبناي سـبک هـویتی    باورها و ین،دراي سبک هویتی آشفته است، د

کند که نتیجه این پردازش و تفسیر، چیـزي   خود به صورت آشفته پردازش و تفسیر می

در این  )(ص رسول اکرم پذیري نیست. هاي اسالمی و عدم والیت جز مخالف با ارزش

قـرآن کـریم   . 1شناسـد  هرکه خود را بشناسـد، خـداي خـویش را مـی     فرماید:زمینه می

چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خـدا نیـز آنهـا را بـه     و هم« فرماید: می

و حفظ اساس قوي از هویـت مـن    تشکیل ».2آنها فاسقانند گرفتار کرد، خود فراموشی

 و روانـی  آسـیب  کننـده  تعیـین  اهمیت فراوانی دارد و عدم وجود آن از نخسـتین عوامـل  

  معمـوالً  دهنـد،  می نشان خود از آفرین مشکل رفتارهاي که انینوجوان است، ناسازگاري

  ).  1387فرد،  دارند (خدایاري هویت وضعیت  سردرگمی

 نگرفتـه  شـکل  سـالگی  25 سنین در هنوز ایرانی جوانان از درصد 75 فردي هویت

 دوره پایـان  تـا  آنـان  در هویت بحران و سردرگمی ،استقالل سن خیرأت دلیل به و است

 .)1383 سند ملی توسعه و ساماندهی امـور جوانـان،  ( دارد ادامه سالگی 30یعنی جوانی

گیـري هویـت نوجوانـان از سـایر     هاي اجتماعی فرهنگی بر چگونگی شـکل  ثیر زمینهأت

                                                        

 .32ص ،2جلد حاراالنوار،، بمن عرف نفسه فقد عرف ربه .1

 .)19 حشر/( ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئک هم الْفَاسقُونَ .2
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گیري هویت و اول باعث شکل ۀعوامل بیشتر است، اما کدامین عامل اجتماعی در مرحل

درسـت    شود؟ عدم پایبندي در نوجوان می هویتی و گیري بحرانتعهد هویتی و یا شکل

اي،  مـاهواره   هـاي  گرایـی، محصـوالت غربـی، رسـانه     مـادي  است که فرهنـگ بیگانـه،  

هـاي   هـاي اجتمـاعی، فرقـه    زدگی، فرهنگ سکوالریسم غربی، تعرض میـان الیـه   غرب

هـاي زودرس،  گیـري (هیجانی بودن، تصـمیم  هاي نوجوانیمذهبی و برخی از خصیصه

گذار بر  بحـران هـویتی و    ثیرأعوامل ت و ....) و چندین عوامل دیگر از یشناخت سطح

در واقـع   گذار هسـتند،  ثانویه تاثیر ۀسردرگمی نوجوانان هستند، اما این عوامل در مرحل

ي بحـران   ي بحران هویتی نیستند بلکه این عوامل تشدید کننـده  این عوامل شکل دهنده

گیـري هویـت نوجـوان نقـش      له اول در شکلتري که در مرح هویت هستند. عامل مهم

دارد، ازدواج و شغل جوان است. به نظر اریکسون هویت مـردان بـا شـغل و تعهـدات     

نقــل  ،1988 (اریکسـون  بینـی و هویــت زنـان بــا ازدواج و فرزنـدپروري اســت    جهـان 

گیـري   عامل مهم در شکل بیکاري، ). عدم امکان ازدواج و1385ازآقاجانی و همکاران، 

راه وصول به آرامـش و سـعادت را نزدیـک     شفته در نوجوانان هستند. ازدواج هویت آ

هاي او اینکه از نـوع خودتـان   و از نشانه« کند. قرآن کریم به این اثر مهم اشاره دارد: می

همسرانی براي شما آفرید تا به وسیله آنها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد
1

 .«

 رسول گرامی اسالم .، بیکارى استهویتیو بی ارهاى نابخردانهک ،ساز فساددومین زمینه

خداونـد او را بـه غـم و نـاراحتی      ،اي در عمل کوتاهی کند وقتی بنده« :(ص) فرمودند

سازد روحی مبتال می
2

هـاي مـذهبی و غیـره     فرهنگ بیگانه، تهاجمات فرهنگی، فرقـه  .»

کنند و جوانـان را از دیـن و والیـت دور     بیشتر از بعد بحران هویتی جوانان استفاده می

تـوان مطـرح کـرد،     هـاي هـویتی مـی    اساس نتایج پژوهش حاضـر و نظریـه   کنند. بر می

مذهبی از جمله تـابع   هاي اسالمی و احساس هویت کردن جوانان در پایبندي به ارزش

در ایران  )1388( نتایج پژوهش مغانلو و همکارانکه ثیرگذار است. چنانأوالیت بودن ت

اي که افـراد داراي   داري رابطه مستقیم دارد، به گونهکه رشد هویتی با دین مبین این بود

داخل  در گرفته صورت هاي پژوهش سایر دارند. دین به بیشتري گرایش پیشرفته هویت

 ؛ 1382 نجفـی،  ؛1383 فـر،  سلطانی ؛1380 چاري، حسین و  ؛ جوکار1378 عشران، (اثنی

                                                        

1 .محر ةً ودونَکم میلَ بعج ا وهجاً لِّتَسکُنُوا إِلَیوأَز کُمنْ أَنفُسأَنْ خَلَقَ لَکم م هتاینْ ءم تَفَکَّرُونَ وم یت لِّقَوک الَیۀً إِنَّ فى ذَل 

 .)21 روم/(

 .6788، ح 328، ص3العمال، ج  کنز، الْعملِ ابتَاله اهللاُ بِالْهمِّ اذا قَصّرَ الْعبد فی. 2
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 ؛1994 داگـر،  و هافسـترا  آدامـز،  ،اشـتروم  کشـورها (مـارك   دیگـر  ) و1384 دهشیري،

؛ لیـوراس  2001، هانشرگر، پرات و پنک، 1995 رهوون و هاتسبوت، و ؛1984 تزوریل،

(نقـل از   یید کـرده اسـت  أداري تگرفته و دینمثبت هویت شکل ۀ) رابط2005 و بوسما،

ـ     ). پـژوهش 378ص  ،1388وفایی و شهرآراي،  مغانلو،  ۀهـاي صـورت گرفتـه در زمین

داري و ابعاد هویتی جوانان به نوعی همسو با نتایج پژوهش حاضر است که نتـایج   دین

  کند. یید میأپژوهش را ت

زاده و  نصـیر  پـژوهش  نتـایج  ،اي پذیري با راهبردهـاي مقابلـه   والیت ۀاز لحاظ رابط

 گـر  بیـان  ) به نوعی همسو با نتایج پژوهش حاضر است کـه 1388( طباطبایی ةزادرسول

 بـا  مورد رابطـه  در یا و خداوند مورد در مذهبی فرد یک که اي است، شیوه واقعیت این

 تـأثیر  تحـت  را فرد رفتارهاي داد و خواهد شکل دنیا از را او ادراك اندیشد می خداوند

 شـکل  و سـبک  زنـدگی،  از فـرد  تجربیات بر خود به نوبه موضوع این که دهد می قرار

 بـا  راهبردهـاي مقابلـه   نـوع  و زنـدگی  مشکالت و مسائل با مواجهه زندگی، چگونگی

 .داشت تأثیرخواهد روزمره مشکالت و مسائل

 بـا  نوجوانان که نوجوانی حساس در دوران خصوص به مناسب اي مقابله هاي روش

 حل و برخورد در را آنها تواند شوند، می می رو به    رو جدیدتري و بیشتر بحرانی شرایط

افرادي  با سبک هویت سردرگم در مواجهه  نماید. معموالً بسیاري کمک شانمشکالت

کنند که طبـق   محور استفاده میاي هیجاناز سبک مقابله با تعارضات و تصمیمات فردي

هـاي هـویتی   پـذیري پـایینی نسـبت بـه سـایر سـبک      نتایج پژوهش حاضـر از والیـت  

مند هستند کار و ناراضی بوده و عالقهبرخوردارند. افرادي با سبک هویتی آشفته، اهمال

هاي محیطی تعیین و کنترل گردد و با سـطوح   ها از طریق تقاضاها و مشوق که رفتار آن

وح باالیی از راهبردهاي شناختی و با سط شناسی و مقاومتخود، وظیفه از پایین آگاهی

 دهنـد انطباقی و راهبردهاي شناختی بد کـارکرد رابطـه نشـان مـی    هاي غیر گیري تصمیم

چنـین در ایـن زمینـه اسـتاد شـهید مطهـري در بیـان        ). هـم 2000 (برزونسکی و کاك،

پنج است،  کامل قرآنی هاي پذیرکه از مشخصات شخصیتهاي والیتانسانهاي  ویژگی

عشق و محبت آتشین به حضرت حق و اولیـاي خـاص    کند: طرح میچنین م را ویژگی

وحـدت در عـین کثـرت    ، قدرت و توانـایی برتـر  )، تعقل و معرفت برتر (علم عالی، او
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 ،1387 (نصـرآبادي،  هـا ارزشحماسـه یـا سـتیز بـا ضـد     )، (تالزم با اجتماع و لوازم آن

  ).77ص

 گرفـت  صـورت  ایـران  در )2002( همکـاران  و مـالزاده  توسط که عاملی لیلدرتح

سو گیرد که به نوعی هم می قرار مدار مسأله ي راهبردها گروه در مذهب گردید، مشخص

  با نتایج پژوهش حاضر است.

 (س) حضـرت عبـاس   حضرت خدیجـه  )،حضرت زهرا (س )،(س حضرت زینب

)، تمام شهداي اسالم در صحراي کربال و جانبازان و رزمندگان اسالم در طول تاریخ (ع

یابی) و بصیرت و بینشی (تفکر راهبرد  (هویت سال دفاع مقدس با خودشناسی و هشت

  پذیري بودند.هاي بارز والیتمدار)که داشتند، نمونه اي مساله مقابله

و روایـات اسـالمی و برخـی     بررسـی آیـات قرآنـی    طبق نتایج پژوهش حاضر و  

هـاي  هاي زندگی، سبک اي با استرس هاي مقابله راهبرد ۀکه در مورد رابط هایی پژوهش

پـذیر  هاي والیـت  ید این امر است که شخصیتؤداري انجام شده است، مهویتی با دین

ه اي کارآمد با مشکالت زنـدگی و مواجهـ   گرفته و راهبردهاي مقابلهداراي هویت شکل

بـا توجـه بـه    هسـتند.   شـان  ي زندگی ها با انواع گوناگون بحران بدون استرس و نگرانی

انـد، پیشـنهاد    پذیري در این پـژوهش بررسـی نشـده    بینی والیتعوامل پیش ۀکه هم این

، هاي متعدد دیگري در مقـاطع تحصـیلی انجـام پـذیرد     شود که در این رابطه بررسی می

  تجربی بود. ۀمحدودیت این پژوهش فقدان پیشین
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