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 کیدٌچ

هَظاى زذتط هقغـ پژٍّص حبضط ثب ّسف ثطضسی ضاثغِ سجک ّبی زلجستگی ٍ سجک ّبی َّیت ثب هسئَلیت پصیطی زاًص آ

زض سبل  94 – 95. خبهقِ آهبضی ایي پژٍّص ضا توبم زاًص آهَظاى زذتط ضبغل ثِ تحػیل زض سبل تحػیلی هتَسغِ اًدبم ضس

. ضٍش ًوًَِ گیطی ثِ غَضت ذَضِ ای چٌس هطحلِ ای تطکیل هی زازًس پطٍضش ضْط تْطاى آهَظش ٍ 6زٍم زثیطستبى هٌغقِ 

، سجک ّبی (1990تگی ثعضگسبالى کَلیٌعٍضیس ). ثطای گطزآٍضی زازُ ّبی پژٍّص اظ پطسطٌبهِ سجک ّبی زلجساًتربة گطزیس

ّب اظ ضٍش )ّوجستگی ( استفبزُ ضسُ ٍ زض ایي پژٍّص ثطای تحلیل زازُ 1987( ٍ هسئَلیت پصیطی )1989َّیت ثطٍظًسکی )

ًتبیح پژٍّص ًطبى زاز کِ ثیي سجک زلجستگی ایوي ٍ سجک َّیت تقْس ٍ اعالفبتی ثب  .ضگطسیَى چٌس هتغیط( استفبزُ ضس ٍ

هسئَلیت پصیطی زاًص آهَظاى ّوجستگی هثجت ٍ هقٌبزاض است ٍ ثیي سجک زلجستگی ًبایوي اختٌبثی ٍ زٍسَگطا ٍ سجک 

 .صیطی زاًص آهَظاى ضاثغِ هٌفی استئَلیت پَّیت ٌّدبضی ٍ اختٌبثی ثب هس

 

 .پصیطی هسئَلیت َّیت، ّبی سجک زلجستگی، ّبی سجکَبی كلیدی:  ياصٌ
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 :مقدمٍ

ّبی ضا آهَذتِ تب ثِ ٍؽبیف هتقسزی کِ زض زٍضاىّبی کَزکی آىاست کِ فطز ثبیس اظ اٍلیي سبلفطآیٌسی  پصیطیهسئَلیت

ّبی آى خبهقِ ای یکی اظ ضٍشپصیطی افطاز زض ّط خبهقًِِ ثطذَضز کٌس. هسئَلیتضَز هسئَالضٍ هیهرتلف ظًسگی ضٍثِ

ّب احسبس هسئَلیت ضا (. ثچ1380ِضَز. )ضهضبًی زیسفبًی، ّبی هْن سالهت ضٍاى هحسَة هیضَز ٍ اظ ضبذعهحسَة هی

تب آذط فوط حفؼ کطزُ ٍ ایي اهط ثبفث  آهَظًس ٍ ثب آهَذتي، ایي هْبضت ثب اضظش ضااظ ٍالسیي، هسضسِ، زٍستبى ٍ اختوبؿ هی

ّب آهَظش زّین. ذبًَازُ پصیطی ضا، اظ کَزکی ثِ ثچِضَز. پس ثْتط است هسئَلیتّب زض اهَض ظًسگی هیهَفقیت ثیطتط آى

ّبی هطبضکتی اظ اثتسا، هطبضکت زض کبضّبی ضسس ضیًَُرستیي فبهل هؤثط زض ایدبز هسئَلیت زض افطاز است. پس ثِ ًؾط هی

کٌٌس ٍ ّبیی است کِ افطاز هسئَلیت ثیطتطی احسبس هیبًِ، هسضسِ، تحػیالت زاًطگبّی، ضغل ٍ غیطُ یکی اظ ضٍشذ

ّبی هرتلف (. هسئَلیت ضبهل خٌج1386ِپَض، ؛ تطخوِ فلی1986 1زٌّس. )کلوعٍثیيهقتْساًِ ٍؽبیف ذَز ضا اًدبم هی

ّبی کٌس کِ ثبتَخِ ثِ زیسگبُبى ٌّگبهی هسئَالًِ ثطذَضز هیاذالقی، فولی ٍ زض ًؾطگطفتي پیبهسّبی یک فول است، اًس

 (.1384ًژاز، اذالقی فول ًوبیس ٍ ثپصیطز کِ هسئَل پیبهسّبی افوبل ذَیص است. )غسقی

پصیطی افطاز خبهقِ است افطازی کِ ذَز ضا ًسجت ثِ خبهقِ ٍ اظ فَاهلی کِ هَخت پیططفت خَاهـ است ضٍحیِ هسئَلیت

تفبٍت ًیستٌس ٍ ّوَاضُ زضغسز ثْجَز ٍضـ است زض ایدبز ًقص زاًٌس ّطگع ًسجت ثِ پیطاهَى ذَز ثیهیپیططفت آى هسئَل 

گصاضًس پس ًحَُ ظیطا ّط فطزی قجل اظ هسضسِ ثب ذبًَازُ ٍ هحیظ ذبًَازُ ٍقت ذَز ضا هی ؛پصیطی افطاز تأثیط زاضزهسئَلیت

پصیطی هْن است ٍ ثقس اظ ذبًَازُ هسضسِ ًقص هْوی ضٍحیِ هسئَلیت ثطذَضز ٍالسیي ثب کَزک ٍ ضفتبض کَزک زض ذبًِ زض ایدبز

 (.1382پصیطی زاضز. )ًبى ثرص، زض ضفتبضّبی گًَبگَى اظ خولِ هسئَلیت

 ضسبًٌس.ضًَس، ثِ پبیبى هیپصیط: آًچِ ضا هتقْس اًدبم آى هیٍیژگی افطاز هسئَلیت

کبض ثپطزاظًس تَاًٌس ثِ تٌْبیی ثِط افطاز گطٍّطبى هتفبٍت ثبضٌس، هیّبی سبیّبیی ثگیطًس کِ ثب توبم تػوینتَاًٌس تػوینهی

کٌٌس ٍ زض ایي ظهیٌِ ثِ تسکطات تطاضی افطاعی، ثِ اضتجبّبت ذَیص افتطاف هیّب ٍ فالیق گًَبگَى زاضًس. ثسٍى زلیلّسف

ّبی هرتلف، ضاّی هٌبست ضا ظ ثیي ضاُتَاًٌس اکٌٌس. هیّب ضا ضفبیت هیگصاضًس ٍ آىیبزآٍضی ضسُ افطاز شیػالح احتطام هی

( 2001) 2(. لَیي ٍ اسکَاتع1384گطز، تَاًٌس زالیلی ضا هقیي ًوبیٌس. )ثیبثبىزٌّس، هیثطگعیٌٌس. ثطاسبس ّطچِ کِ اًدبم هی

تط ثِ ضَز ٍ فطز زیطاًساظز، یقٌی یب هَخت ٍقفِ زض ضضس هیپصیطی سالهت َّیت ضا ثِ ذغط هیًطبى زازًس کِ فسم هسئَلیت

ضسس ٍ یب ضٌبذت اٍ اظ ظًسگی سغحی ذَاّس ثَز. زضًتیدِ آهبزگی هقبثلِ ثب تکبلیف پیچیسُ ثعضگسبلی زض اٍ ثلَك فکطی هی

کِ فطز آهبزگی هقبثلِ ثب هطکالت ضا زض ذَز ضَز عَضیپصیطی هَخت تطکیل یک َّیت سبلن هیضَز اهب هسئَلیتایدبز ًوی

(. عی تحقیقی 1995) 3تط ذَاّس ضس، گطٍیتَاًت ٍ کَپطسس ٍ ضٌبذت اٍ اظ هسبئل فویقضایدبز کطزُ ظٍزتط ثلَك فکطی هی

کِ آظازی اًتربة ٍ فول ًطبى زازًس، افطازی کِ زاضای الگَّبی ذبًَازگی آظازگصاض ٍ زضفیي حبل قبًًَوٌس ّستٌس ثِ فلت ایي

 4ضسٌس، آهطسسى ٍ گطیٌجطگتط ثِ تقْس َّیتی هیقَیپصیط ٍ قبثل افتوبز ّستٌس، ایي افطاز ظٍزتط ٍ زاضًس افطازی هسئَلیت

گیطی ّبی هتقسز ذَز ًتیدِ گطفتٌس کِ کیفیت زلجستگی ثِ ٍالسیي ثب سالهت فوَهی ًَخَاى ٍ ضکل( اظ ثطضسی1993)

 (.1389ّبی هرتلف ٍ ضضبیت اظ ظًسگی اضتجبط هقٌبزاض زاضز. )ًگْجبى سالهی، َّیت، کٌبض آهسى ثب ثحطاى

سلی پَیب اظ َّیت اضائِ کطزُ است، عجق ایي هسل افطاز اعالفبت ٍ هسبئل هطثَط ثِ ذَز ضا ثِ ضیَُ اعالفبتی، ثطظًٍسکی ه

عَض فقبل ثِ خستدَ اعالفبت ٍ کٌٌس. افطاز ثب سجک َّیت اعالفبتی آگبّبًِ ٍ ثٌِّدبضی ٍ سطزضگن اختٌبثی پطزاظش هی

زٌّس ًَخَاى ثب سجک َّیت ٌّدبضی، زض ز ضا هَضز استفبزُ قطاض هیپطزاظًس ٍ سپس اعالفبت هٌبست ذَّب هیاضظیبثی آى

 پطزاظًس.ّبی هطخـ هیّب ثِ ّوٌَایی ثب اًتؾبضات ٍ زستَضات افطاز هْن ٍ گطٍُگیطیهَضَفبت َّیت ٍ تػوین

                                                           
1. Kolmsce & Bin 
2. Lean & schwartz 
3. Grotenvant & cooper 
4. Armsden, G. C. & Greenberg, M.T 
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ٍ ٌّدبضی ّستٌس کٌس. افطازی کِ زاضای پطزاظش اعالفبتی ثطظًٍسکی ضٍی فبهل اسبسی تقْس یب سبذتبض َّیت ًیع تأکیس هی

 (.1387؛ تطخوِ سطتیپی، 1993، 1کٌٌس اظ تقْس ثبالتطی ثطذَضزاضًس. )گیٌبتًسجت ثِ کسبًی کِ اظ سجک سطزضگن استفبزُ هی

-ّبی زاضای َّیت آضفتِ اظ هسئَلیت ّب زاضای َّیت پیططفتِ زض هقبیسِ ثب آظهَزًی( ًطبى زازُ کِ آظهَزًی1384)اهیسیبى، 

 زاضًس.پصیطی ثیطتطی ثطذَض

کبض ثطز ٍ زلجستگی ضا ثِ سِ ًَؿ زلجستگی ایوي، زٍسَگطا، ثبض هفَْم زلجستگی ضا ثِ( ثطای ًرستیي1907 – 1990ثبلجی )

خَیی، تأثیط پبیگبُ ایوي، افتطاؼ اختٌبثی تطریع زازًس. هقیبضّبی تطریع زلجستگی خستدَی ًعزیکی یب ّودَاضی ٍ تقطة

 (.1379ت ٍ استحکبم ضاثغِ. )هؾبّطی، ثِ خسایی، فطاذَاى یب تْسیس، ثجب

پصیطی ٍ گطایی ٍ هسئَلیت( سجک زلجستگی اضغطاثی ثب اضغطاة ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاض ٍخَز زاضز ٍ ثیي ثطٍى1391)ضضبیی، 

(. عجق پژٍّطی کِ اًدبم ضس افطازی کِ َّیت آضفتِ اظ ذَز 2000، 2اضغطاة ضاثغِ هقٌبزاض هٌفی ٍخَز زاضز. )گالسط

 زٌّس.افتوبز ضا ًطبى هیًبپصیطی ٍ ثیی ًؾیط ضقف ٍ هسئَلیتحبلتْبی

 

 ريػ

آهَظش ٍ پطٍضش ضْط تْطاى کِ زض سبل  6آهَظاى زذتط سبل زٍم زثیطستبى هٌغقِ خبهقِ آهبضی ایي تحقیق ضبهل توبم زاًص

گی ٍ حدن گطٍُ ًوًَِ هطغَل ثِ تحػیل ّستٌس ٍ ًَؿ پژٍّص اظ ًؾط ّسف کبضثطزی ٍ اظ لحبػ اخطا ّوجست 94-95تحػیلی 

 ثبضس.ًفط هی 120

-فجبضت است کِ پبسد 18تْیِ ضسُ ٍ زاضای  3ٍسیلِ کَلیٌعضیسثِ 1990: زض سبل پطسطٌبهِ سجک زلجستگی ثعضگسبالى

کٌٌس. ایي ای هیعاى هَفقیت یب هربلفت ذَز ضا ثب ّطیک اظ فجبضات ضا ثیبى هیزضخِ 5زٌّسگبى زض یک هقیبس لیکطت 

 ظیطهقیبس است: پطسطٌبهِ سِ

 سٌدس.کِ هیعاى غویویت ٍ ًعزیکی فبعفی آظهَزًی ثب زیگطاى ضا هی ظیطهقیبس ًعزیکی

زّس افتجبض ٍ ضٍایی ایي پطسطٌبهِ ٍ ضطیت کِ هیعاى ًگطاًی فطز اظ عطز ضسى ضا هَضز اضظیبثی قطاض هی ظیطهقیبس اضغطاة

گعاضش  52/0، 71/0، 68/0ثِ تطتیت  Aٍ اضغطاة  Dٍاثستگی  ،Cپبیبیی ایي آظهَى ثطای ّط یک اظ سِ ظیطهقیبس ًعزیکی 

قبثل  95/0ٍ ایي آظهَى زض سغح  است 80/0کِ هقبزیط آلفبی کطًٍجبخ زض توبهی هَاضز هسبٍی یب ثیص اظ ضسُ ٍ ثب تَخِ ثِ ایي

 افتوبز است.

بذتِ ضسُ ایي آظهَى یک اثعاض س 1989سبل  زض 5: پطسطٌبهِ سجک َّیت ثطظًٍسکی4(ISI-GEّبی َّیت )پطسطٌبهِ سجک

سؤال هطثَط  9سؤال پطسطٌبهِ هطثَط ثِ َّیت اعالفبتی،  11ظیطهقیبس تطکیل ضسُ،  4فجبضتی است کِ اظ  40ذَزگعاضضی 

ثبضس. ضٍایی پژٍّص حبکی اظ ضطیت سؤال هطثَط ثِ تقْس هی 10سؤال َّیت سطزضگن / اختٌبثی ٍ  10ثِ َّیت ٌّدبضی، 

پصیطی ضٍاًطٌبذتی کبلیفطًیب ٍ اظ هقٌبزاض ثَزُ است. پطسطٌبهِ هسئَلیت 5/0ة آظهَى زاضز ٍ زض سغح ( پبیبیی هغل81/0َ)

CPIاستفبزُ گطزیس. کل هقیبس 
ثبضس کِ پس اظ هبزُ هی 42پصیطی ّبی هطثَط ثِ هسئَلیتهبزُ است کِ هبزُ 480حبٍی  6

 ای غحیح ٍ غلظ تٌؾین ضس.فتِ است ٍ ثِ غَضت زٍ گعیٌِکبض ضپصیطی ثِفٌَاى هقیبس سٌدص هسئَلیتاسترطاج اظ آى ثِ
 

                                                           
1. Ginat 
2 Glasser 
3. Colins & Read 
4 Information Instate Forscientific 
5 Berzonsky 
6. Californiya Personality Inventory 
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 :یبفتٍ َب

 پذیزیَبی ًَیت، دلبغتگی، مغئًلیت: میبوگیه ي اوحزاف اعتبودارد عبک1جديل

 اًحطاف استبًساضز هیبًگیي هتغیطّب

 12/4 09/33 تقْس

 91/3 28/31 اعالفبتی

 88/3 58/24 ٌّدبضی

 63/3 89/24 اختٌبثی

 51/3 80/25 ایوي

 33/4 17/12 زٍسَگطا

 64/4 23/12 اختٌبثی

 17/7 94/24 پصیطیهسئَلیت

 

ّبی ، سجک28/31، سجک اعالفبتی 09/33آهَظاى زذتط ضبهل تقْس ّبی َّیت زض زاًصهیبًگیي سجک 1ثبتَخِ ثِ خسٍل 

، 80/25َظاى زذتط ضبهل ایوي آهّبی زلجستگی زض زاًصثَز ٍ هیبًگیي سجک 89/24ٍ سجک َّیت اختٌبثی  58/24ٌّدبضی 

 ثَز. 94/24پصیطی ثَز ٍ هسئَلیت 23/12ٍ سجک ٌّدبضی  17/12سجک زٍسَگطا 

 

 : مبتزیظ َمبغتگی2جديل 

ضطیت  

 ّوجستگی

 فطاٍاًی سغح هقٌبزاضی

 120 003/0  سجک زلجستگی ایوي

 120 003/0  سجک زلجستگی ًبایوي اختٌبثی

 120 016/0  سجک زلجستگی ًبایوي زٍسَگطا

 120 000/0  سجک َّیت تقْس

 120 000/0  سجک َّیت اعالفبتی

 120 011/0  سجک َّیت ٌّدبضی

 120 227/0  سجک َّیت اختٌبثی

 

-هی 269/0پصیطی هقبزل زّس ضطیت ّوجستگی ثیي سجک زلجستگی ایوي ٍ هسئَلیتًطبى هی 2عَض کِ خسٍل ضوبضُ ّوبى

ثبضس هی 264/0پصیطی هقبزل هقٌبزاض ٍ هثجت است ٍ سجک زلجستگی ًبایوي اختٌبثی ٍ هسئَلیت P<003/0ثبضس کِ زض سغح 

ی هقکَس ثَزى ضاثغِ است ٍ زٌّسُآهَظاى هٌفی ٍ ًطبىپصیطی زاًصهقٌبزاض ٍ ًسجت ثِ هسئَلیت P<003/0کِ زض سغح 

 P< 016/0 ثبضس ٍ زض سغحهی 219/0 پصیطی هقبزلضطیت ّوجستگی ثیي سجک زلجستگی ًبایوي زٍسَگطا ٍ هسئَلیت

 279/0پصیطی هقبزل آهَظاى هٌفی ٍ هقٌبزاض است ٍ سجک َّیت تقْس ٍ اعالفبتی ٍ هسئَلیتپصیطی زاًصًسجت ثِ هسئَلیت

-هی -228/0پصیطی هقبزل ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاض است. سجک َّیت ٌّدبضی ٍ هسئَلیت P<000/0کِ زض سغح  327/0ٍ 

هقٌبزاض  P< 227/0ٍ زض سغح  -100/0هٌفی ٍ هقٌبزاض است ٍ سجک َّیت اختٌبثی هقبزل  P< 012/0 ثبضس ٍ زض سغح

 آهَظاى ٍخَز ًساضز.پصیطی زاًصًیست ٍ اضتجبط هقٌبزاضی ثیي سجک َّیت اختٌبثی ٍ هسئَلیت
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 یَبی دلبغتگآمًسان اس طزیق عبکپذیزی داوؼبیىی مغئًلیت: ضزیب رگزعیًن بزای پیؼ3جديل 

 

 R R2 B Beta T P ّبی هتغییطگبم

 003/0 050/3 269/0 550/0 073/0 269/0 گبم اٍل زلجستگی ایوي

 

ضس.  269/0کٌیس سجک زلجستگی ایوي ٍاضز هقبزلِ ضسُ است، هقساض ضطیت ّوجستگی عَض کِ هطبّسُ هیّوبى 3زض خسٍل 

ّبی زلجستگی ًبایوي زٍسَگطا ٍ پصیطی ضا تجییي کٌس. سجکزضغس اظ ٍاضیبًس هسئَلیت 7ثسیي هقٌی کِ ثقس اظ ایوي تَاًستِ 

 اًس.کِ ثبفث افعایص ّوجستگی ًطسُ است اظ هقبزلِ ًْبیی کٌبض گصاضتِ ضسُاختٌبثی ثِ زلیل ایي

 

 َبی ًَیتآمًسان اس طزیق عبکپذیزی داوؼبیىی مغئًلیت: ضزایب رگزعیًن بزای پیؼ4جديل 

 R R2 B Beta T P هتغییط ّبگبم

 000/0 469/4 379/0 659/0 144/0 379/0 تقْس گبم اٍل

 000/0 603/4 369/0 642/0   تقْس گبم زٍم

 

 

 گبم سَم

 000/0 930/3 315/0 577/0 243/0 493/0 اعالفبتی

 000/0 576/4 359/0 625/0   تقْس

 000/0 907/3 307/0 562/0   اعالفبتی

 014/0 -501/2 -196/0 -363/0 281/0 530/0 ٌّدبضی

 

ثیي، هقیبض فٌَاى هتغییطّبی پیصّبی َّیت تقْس، اعالفبتی ٍ ٌّدبضی ثِکٌیس سجکهطبّسُ هی 4عَض کِ زض خسٍل ّوبى

 ضا زاضا ّستٌس. زض گبم اٍل آهَظاى )هتغییط هالک(پصیطی زاًصًْبیی ضگطسیَى ثطای تَضیح تغییطات هسئَلیت ٍضٍز ثِ هقبزلِ

زضغس اظ  14ضس. ثسیي هقٌی کِ ثقس تقْس تَاًستِ حسٍز  379/0قبزلِ ضسُ است، هقساض ضطیت ّوجستگی کِ ثقس تقْس ٍاضز ه

 493/0پصیطی ضا تجییي کٌس. زض گبم زٍم ثب اضبفِ ضسى ثقس اعالفبتی ثِ هقبزلِ هیعاى ضطیت ّوجستگی ثِ ٍاضیبًس هسئَلیت

اًس ٍ زض گبم سَم ثب اضبفِ ضسى ثقس یطی ضا تجییي ًوَزُپصزضغس اظ هسئَلیت 24افعایص یبفتِ است یقٌی ضٍی ّن ضفتِ 

پصیطی ضا تجییي زضغس اظ هسئَلیت 28افعایص یبفتِ است، یقٌی زض کل  530/0ٌّدبضی ثِ هقبزلِ هیعاى ضطیت ّوجستگی ثِ 

اختٌبثی ثِ آهَظاى است. یک َّیت پصیطی زاًصثیٌی کٌٌسُ هقٌبزاض هٌفی هسئَلیتاًس ٍ سجک َّیت ٌّدبضی پیصًوَزُ

 آهَظاى اظ هقبزلِ ًْبیی کٌبض گصاضتِ ضس.پصیطی زاًصثیٌی هسئَلیتزلیل ًساضتي سْن هقٌبزاض زض پیص

 

 بحث

ًطبى زاز کِ اضتجبط ثیي سجک زلجستگی ایوي ٍ هسئَلیت پصیطی زاًص آهَظاى هثجت ٍ  پژٍّص ایي ّبییبفتِ هدوَؿ زض

ٍ زٍسَگطا ٍ هسئَلیت پصیطی زاًص اهَظاى ّوجستگی هٌفی ٍ هقٌبزاض ٍخَز  ًبایوي اختٌبثی هقٌبزاض ٍ ثیي سجک زلجستگی

-هیطاى هسئَلیت پصیطی زاًص ثٌبثطایي ثب افعایص ًوطات سجک زلجستگی ایوي ٍ ثب کبّص ًوطات سجک زلجستکی ًبایوي؛ زاضز

 آهَظاى افعایص هی یبثس.

ٍ هسئَلیت پصیطی زاًص اهَظاى ٍخَز زاضز اعالفبتی ْس ٍ تقَّیت   سجکًتبیح ًطبى زاز کِ ّوجستگی هثجت ٍ هقٌبزاض ثیي 

َّیت   سجک یقٌی ثب افعایص ًوطات سجک َّیت تقْس ٍ اعالفبتی هسئَلیت پصیطی زاًص آهَظاى افعایص هی یبثس. اضتجبط ثیي 

ص آهَظاى ٍ هسئَلیت پصیطی زاًص اهَظاى هٌفی ٍ هقٌبزاض است یقٌی ثب افعایص ًوطات سجک َّیت ٌّدبضی زاًٌّدبضی 

ٍ هسئَلیت پصیطی زاًص اهَظاى ٍخَز َّیت اختٌبثی   سجکیبثس ٍ اضتجبط هقٌبزاضی ثیي هیطاى هسئَلیت پصیطی آًبى کبّص هی

 ًساضز.
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 زاًص آهَظاى ًطبى زاز کِ زض ثیي سجک ّبی پصیطی َّیت زض هسئَلیت زلجستگی ٍکٌٌسگی سجک ّبی ثیٌیثطضسی اثط پیص

زضغس اظ ٍاضیبًس  7قسضت پییص ثیٌی کٌٌسگی هسئَلیت پصیطی زاًص آهَظاى ضا زاضت ٍ تَاًستِ  تٌْب سجک ایوي زلجستگی

ضا تجییي  اظ هسئَلیت پصیطی زضغس 28 هسئَلیت پصیطی ضا تجییي کٌس. ّوچٌیي سجک ّبی َّیت تقْس، اعالفبتی ٍ ٌّدبضی

ثیٌی هسئَلیت پصیطی  یصپًساضتي سْن هقٌبزاض زض ٍ سجک ّبی زلجستگی ًبایوي ثِ زلیل  اًس. سجک َّیت اختٌبثیًوَزُ

 ًس.ضس گصاضتِزاًص آهَظاى اظ هقبزلِ ًْبیی کٌبض 

 

 َبی پضيَؼ:محديدیت

ّبی زّی ًیع اض هحسٍزیتتَاى ثِ پسطاى ٍ سبیط هقبعـ تحػیلی تقوین زاز. استفبزُ اظ اثعاضّبی ذَزگعاضشضا ًویًتبیح آى 

 زیگط پژٍّص حبضط است.

ضَز ّب پیطٌْبزّبیی زازُ هیگَیی تأثیط ثگصاضز ٍ ثِ زًجبل هحسٍزیتّب هوکي است ثط ًحَُ پبسدٍ زقت آظهَزًی فسم غطاحت

آهَظاى پسط ٍ زض هقبعـ سٌی زیگط اخطا ضَز ایي پژٍّص زض ثیي زاًصّب پیطٌْبز هیتط ٍ اهکبى تقوین یبفتِثطای ًتبیح کبهل

آهَظاى ٍ گستطش زاًص زض ایي حَظُ، پصیطی زاًصی هسئَلیتتحقیق زضثبضُگطزز. پژٍّص حبضط ضوي ّوَاض کطزى هسیط 

ّبی زیگط ایي سبظُ، هثالً هتغیطّبی ضرػیتی، اًگیعش ٍ َّضی ضا کٌٌسُتط زض ذػَظ تجییيّبیی ثیصضطٍضت کٌکبش

 سبظز.ثطخستِ هی

ای ٍ زضهبًی اًدبم ضَز ٍ فَاهل ت هطبٍضُپصیطی ضقیف ٍ اقساهبآهَظاى ثب هسئَلیتپیطٌْبزّبی کبضثطزی: ضٌبسبیی زاًص

کبض گطفتِ پصیطی، ضٌبسبیی ٍ هَضز پژٍّص قطاض گیطًس ٍ ًتبیح تحقیقبت، تَسظ ٍالسیي ٍ هقلوبى ثِاثطگصاض ثط ضٍی هسئَلیت

 ضَز.

 

 مىببع

زض  (یططفتِپ ،، هْلت ذَاُظٍزٌّگبم (. هقبیسِ حبلت ّبی َّیت چْبضگبًِ )آضفتِ،1384) اهیسیبى، هطتضی .1

، سالهت ضٍاى ٍفولکطز تحػیلی زض زاًطدَیبى زاًطگبُ ضْیس چوطاى ، اًگیعُ پیططفتهتغیطّبی هسئَلیت پصیطی

 .اَّاظ

 : زفتط فطٌّگ.، تْطاىضٍاًطٌبسی ًَخَاًبى(. 1385) ، اسوبفیل.ثیبثبًگطز .2

 .قغطُ اًتطبضات . تْطاى:پصیطی یتهسئَل (.1384) .یيفجسالحس ضفقتیبى، .3

یبثی ٍ ٌّدبضیبثی پطسطٌبهِ سجک َّیت ًططیِ هغبلقبت تطثیتی ٍ ضٍاًطٌبسی  افتجبض (.1383) .احوس غضٌفطی، .4

 زاًطگبُ فطزٍسی هطْس.

 اضسجبضاى. اًتطبضات ،تْطاى (.1378) یپیسطت یبٍشس :تطخوِ .ی ثیي ٍالسیي ٍ کَزکبى یغِضا (.1993) .ینح گیٌبت، .5

 یبىپب ،سیي ٍ ّوسبالى ثبسیک ّبی َّیتضاثغِ سجک ّبی زلجستگی ثِ ٍال یثطضس (.1384) .هحوَز ًگْجبى سالهی، .6

 اضضس ضٍاى ضٌبسی تطثیتی زاًطگبُ تْطاى. ًبهِ کبضضٌبسی

هغبلقِ ٍ تسٍیي کتت فلَم اًسبًی  سبظهبى ،ضٍش فلوی زض فلَم ضفتبضی ضٌبذت (.1386) فلی. یسضح ،َّهي .7

 اًتطبضات سوت. ،زاًطگبّْب

 فطٌّگ. یکپ :تْطاى ،تحػیلیفلوی تسٍیي پبیبى ًبهِ  یضاٌّوب (.1388) .یسضفلیح َّهي، .8
9. Armsden,g.c.& Greenberg,m.t, (1987).The inventory of parent and peer attachment: 

individual diffrencesand their relationship to Psychological well_beingin adolescence, 

journal of yoth adolescence 

10. Berzonsky,m.d(1992). Identity style and coping strategies.journal of personality 

11. Collins& Read (1996),Revised adult attachment scale,retrieved from: 

www.psych.ohiou.edu/.../ 



تطثیتی فلَم ٍ ضٍاًطٌبسی هغبلقبت  

53 -59، غفحبت 1396 ثْبض، 3/1، ضوبضُ 3زٍضُ   

59 

 

 

The Relationship between Attachment Styles and Identity Styles 

with Taking Responsibility in Students 
 

 

Elnaz Modares Yazdi
1
, Seyed Ahmad Jalali

2
, Parisa Tajalli

3 

M.A Graduated in Department of Educational Psychology-Exceptional, College of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad 

University Central Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author) 

PhD in Department of Educational Psychology-Exceptional, College of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University 

Central Tehran Branch, Tehran, Iran 

PhD in Department of Educational Psychology-Exceptional, College of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University 

Central Tehran Branch, Tehran, Iran 

 

Abstract 
 
This research aimed to investigate the relationship between attachment styles and identity styles on the one hand 

and responsibility of high school female students. The statistical population of this study included all female 

students studying in the academic year 2015-2016 in second year high school in district 6 of Tehran. Multi-stage 

cluster sampling method was chosen. For data collection, questionnaire adult attachment styles of Collins and 

Read (1990), identity styles questionnaire of berzonsky (1989) and responsibility questionnaire (1987) were 

used. In this study, to analyze the data, correlation and regression methods were used. The results showed that 

there is a positive and significant correlation between secure attachment style and information and commitment 

identity styles on the one hand and responsibility of students on the other hand and negative relationship between 

insecure avoidant and ambivalent attachment styles and normative and avoidant identity styles and responsibility 

of students. 
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