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 چکیده
هایی است که افراد در مسیر زندگی خود مهم در تصمیم یهویت عامل

شده در ذهن افراد های ثبتقسمت عنوانبهخاطرات اولیه . گزینندبرمی

خانواده ارتباط  با عملکرد از تجارب دوران کودکی است کهای نمونه

گیری سبک هویتی فرد ساز شکلمجموع این عوامل زمینه تنگاتنگی دارد و

 جامعه. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. است

تهران در سال  ره() یطباطبائدانشجویان دانشگاه عالمه ، موردمطالعه

وارد گیری هدفمند به روش نمونه هانفر از آن 40 که بود 97-98تحصیلی 

 های هویتیها از طریق پرسشنامه سبکآوری دادهجمعپژوهش شدند. 

و مصاحبه در خصوص خاطرات اولیه و عملکرد خانواده  (1992، بروزنسکی)

 وتحلیل. تجزیهمستر انجام گرفترخاسته از مدل عملکرد خانواده مکب

ها در یافته .ب با رویکرد پدیداری و با روش کالیزی انجام شدها متناسداده

، قالب مضامین اصلی و فرعی به محوریت سه مضمون خاطرات اولیه

 های مختص به هر یکمضمونهای هویتی با زیرعملکرد خانواده و سبک

توان گفت که با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میند. شد بندیدسته

عوامل مهم در  وتوانند جزو عملکرد خانواده می خاطرات اولیه کودکی

های آموزشی فردی اجرای برنامه بنابراین ؛های هویتی باشندتشکیل سبک

پرورش  ، درنحوه تنظیم عملکرد خانواده خصوص درو گروهی برای والدین 

 ، اثرگذار خواهد بود.های هویتی مناسبفرزندانی با سبک

 

 ه.عملکرد خانواد، خاطرات اولیه، های هویتیسبک :های کلیدیواژه

 Abstract 
Identity is an essential factor in the decisions that 

people make in their lives. Early memories as recorded 

parts in people's minds, are examples of childhood 

experiences closely related to family functioning. 

These factors underlie the formation of people's 

identity styles. The present research was a qualitative 

study with the phenomenological method. The 

statistical population was the students of Allameh 

Tabataba'i University in Tehran in 2018-2019, 40 of 

whom entered the study by purposive sampling. Data 

were collected through Identity Styles Questionnaire 

(Berzonsky, 1992) and interviews about early 

memories and family functioning based on the 

McMaster model of family functioning. Data analysis 

was performed according to the phenomenological 

approach and Klaizi method. Findings were 

categorized into main and secondary themes focusing 

on the three themes of primary memories, family 

functioning, and identity styles with sub-themes 

specific to each. According to the study results, it can 

be said that early childhood memories and family 

functioning can be essential factors in the formation of 

identity styles. Therefore, the implementation of 

individual and group educational programs for parents 

on how to regulate family performance will be 

effective in raising children with appropriate identity 

styles. 

Keywords: Identity Styles, Early Memories, Family 

Function, Phenomenological Method 
 99  اسفندویرایش نهایی :   99 آبانپذیرش:   99 مهردریافت :   پژوهشی  نوع مقاله :

 مقدمه
های مختلف تواند بر جنبهیابی در دوران نوجوانی مییتهو. اندخورده گرهبیشتر از هر مسئله دیگری به یکدیگر  2یابینوجوانی و هویت

درپی رشد ها هشت مرحله پی( معتقد است انسان19۶3) 3یکسوناریرگذار باشد. تأثیک عامل کلیدی  عنوانبهیابی مسیر زندگی و جهت

                                                            
حمایت دانشگاه عالمه طباطبایی با « های هویت دانشجویان بر اساس خاطرات اولیه و عملکرد خانوادهتبیین سبک»مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان  1

 تهران است.
2 Identification 
3 Erickson 
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بر اساس موفقیت یا  مرحله هرها اهمیت اساسی دارند. و معلمان در توصیف نقش همساالنو والدین،  کننداجتماعی را تجربه می -روانی

اجتماعی -های بسیاری در خالل نوجوانی )که پنجمین مرحله رشد روانینظر او مشکالت و بحران درگیرد. شکست در مراحل قبلی شکل می

مستقیم بر  طوربهاین مرحله رشد  تجاربیابی در برابر سردرگمی نقش یاد کرده است. مرحله هویت عنوانبهه او از آن دهد کمی ( رخاست

بینی و همانندسازی جهانها، گیری هویت ترکیب مهارتشکل(. 2013و همکاران،  1بروزنسکیگذارد )ی اثر میسالبزرگسایر مراحل زندگی 

گیری آید که برای نوجوان احساس تداوم گذشته و جهتدرمی فردمنحصربهیش پیوسته و وبکمیک کل و  صورتبهدوران کودکی است که 

آمیز بحران هویت در نوجوانی، فرد را (. حل موفقیت1391ی، آبادنجف، به نقل از ربانیان 2000، 2گروگرکند )میرا فراهم  برای آینده

را حل نماید و  آن مجدداًهای بعدی را تحمل نموده و رد بر هم خوردن تعادل در دورهپذیرای تجربیات جدید کرده و موجب خواهد شد ف

 (. 2008، 3)آرچر دهددر سرتاسر زندگی این چرخه را ادامه 

 متمرکزکند های هویت خود استفاده میشاخص عنوانبههایی که فرد اجتماعی یا سبک-گیری پردازش شناختیبرخی محققان بر جهت

، سبک 5، سبک هنجاری4کند: سبک اطالعاتی( سه سبک پردازش هویت را مطرح می1990(. بروزنسکی )2003)بروزنسکی،  اندشده

وجو، پردازش . بدین ترتیب که افراد دارای سبک هویت اطالعاتی، درگیر فرآیند خودکاوشگری فعال هستند و به جست۶اجتنابی -سردرگم

نوایی شان همردازند. افراد دارای سبک هویت هنجاری همواره با تجارب و انتظارات افراد مهم زندگیپو ارزیابی اطالعات مربوط به خود می

یت افراد دارای سبک هویت درنهاهای گروه مرجع دارند. سازی ارزشکنند و تمایلی قوی به درونیو به شیوه جزمی و هنجاری عمل می

عوامل موقعیتی و  بر اساسمربوط به هویت دوری کرده و رفتارشان را  مسائلا اجتنابی تا جایی که ممکن است از مواجهه ب-سردرگم

؛ والیر، کولهم، شاریف، 2005، 7کنند )شوارتز، کوته و آستای تنظیم و بیشتر از راهبردهای اسنادی و شناختی ضعیف استفاده میلحظه

 (.200۶، 8وستوود و گودال

دارد و عاملی کلیدی در  عهده بر را هاانتقال ارزش و پذیریجامعه امر که ی استنهاد ترینقوی سازی وهویت منبع یک خانواده

شدن، تحوالت جهانی  از گذار در (. امروزه خانواده2014، 9گیری و تداوم سالمت و آسیب جامعه است )پساجین، الیکس و المپیشکل

(. 1397محمدرضایی و ساروخانی،  است )میر شده دچار ضعف و نابسامانی نوعیبه و دادهاز دست  را خود سنتی کارکردهای و ساختار

 ها، شرایطارزش کردن نسبی و فضای اجتماعی چشمگیر گسترش و فرهنگی و مرزهای جغرافیایی ساختن نفوذپذیر از طریق شدنجهانی 

 واسطهکه به اجتماعی سنن و هاارزش شدن نسبی با ترتیباینبه. بردمی بین از زیادی بسیار حدود تا سازیهویت را برای الزم منابع و

 به ایهسته هایخانواده در شکننده های سست وگیری هویتشکل زمینه و آیدمی پدید و معنا هویت بحران یافت، نوعیانتقال می خانواده

تواند در ازپیش میم خانواده بیشبنابراین عملکرد خانواده و نوع کارایی آن در مقابله با تحوالت درون و بیرون از سیست آید.وجود می

(. عملکرد 139۶های هویتی تأثیر بسزایی داشته باشد )کاظمی خوبان و چابکی، یابی افراد به هویت و نوع سبکیابی یا عدم دستدست

 انضباطی الگوهای در موفقیت اعضا و میان تعارضات، همبستگی حیات، حل طول در ایجادشده شرایط با انطباق در خانواده خانواده، توانایی

 ارزیابی مورد ، در10(. الگوی مک مستر1395پروندی، عارفی و مرادی، ) است خانواده نظام از با هدف صیانت افراد بین مرزهای رعایت و

 ارقر موردبررسی خانواده تبادلی و الگوهای دهیسازمان ساختار، چگونگی که در آن است استوار سیستمی رویکرد عملکرد خانواده، بر

 سایر از جدای جزء یک نبودن درکیکدیگر، قابل با خانواده اجزای ها وبخش بین ارتباط: از است عبارت الگو این بنیادی اصول .گیردمی

 خانواده چیزی کارکرد کهاین و اعضای خانواده رفتار دهیشکل و تعیین در خانوادهتعاملی  الگوهای و ساختار مهم اجزای خانواده، نقش

مسئله، ارتباط،  حل: اند ازعملکرد خانواده، عبارت مهم مستر، ابعاد مک طورکلی طبق الگویآن است. به اجزای مجموع از کارکرد بیش

 (.2012، 11)رایان، اپستین، کیتنر، میلر و بیشاپ رفتار کنترل و عاطفی دهی عاطفی، آمیزشها، پاسخنقش

                                                            
1 Berzonsky 
2 Groger 
3Archer 
4 Informational style 
5 Formative style 
6 Diffuse-avoidant style 
7 Schwartz, Côté, & Arnett 
8 Valyear, Culham, Sharif, Westwood, & Goodale 
9 Pesigan, Luyckx, Alampay 
10 McMaster 
11 Ryan, Epstein, Keitner, Miller, & Bishop 
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های متفاوت آن خاطرات اولیه افراد و مجموعه حوادثی است که در دوران و سبکاز طرف دیگر یکی از عوامل مؤثر در ایجاد هویت 

ترین بخششود. خاطرات قدیمی رضایتعنوان شالوده شخصیت فرد از دیدگاه روانشناسان بخصوص پیروان آدلری بررسی میکودکی به

شولتز ) ای بر زندگی آنان داشته استأثیر مهم و برجستهآورند که تهای سبک زندگی هستند، افراد معموالً خاطراتی را به یاد میشاخص

های شخصیت موردبحث قرار های ایجاد و تشخیص جنبهعنوان یکی از راه(. خاطرات اولیه به1392؛ ترجمه سیدمحمدی، 2013، 1و شولتز

(. روانشناسان آدلری معتقدند 2017، 2تیشوند )کوین، استالت و مارای برای درک الگوهای مرکزی در شخص دیده میعنوان پایهدارد و به

ها به خاطر بار هیجانی باالیی که دارند طور آگاهانه در طول سالکه تنها خاطراتی وجود دارند که هدفمند هستند، اگرچه ممکن است به

های مهم کننده شاخصعیینتوانند تبنابراین می به خاطر آورده نشوند. خاطرات اولیه، عنصری کلیدی در درک فرآیند رشد فرد هستند؛

واسطه آن ترین روشی است که بهمرور خاطرات اولیه مهم (.2001، 3سال و شیوه زندگی وی باشند )اکستین، ولچ و گمبرشخصیت بزرگ

رگذار در های اثهای والدین و نگرشها، ارزشهایی چون ارتباطات با همشیرهتوان سبک زندگی افراد را مشخص کرد که در آن بر مؤلفهمی

اساس  شود و رفتار، افکار و احساساتش برزندگی درست در زمانی که کودک متولد می (. سبک2012، 4شود )چانیرشد شخصی تأکید می

(. سبک زندگی در محیط 2013، 5گیرد )استولز، وولف، مونرو، فاریس و مازارکند، شکل میبیند و تعبیر میاینکه جهان را چگونه می

توانند شود که میهای رفتاری خاص ایجاد میگیرد که بر اساس آن عقاید خاص و استراتژییه کودک یعنی خانواده شکل میاجتماعی اول

 (. 2009، ۶چیزی که متعلق به فرد است را تعیین کنند )پتی های فردی و هرویژگی

ها حاکی از تاثیرپذیری خاطرات یادآوری شده، پژوهشهای مرتبط با عملکرد خانواده و های هویتی با مولفهدر زمینه رابطه سبک

(، پورابراهیم، حیدری و 2008) 7لستیکوا، فیچنوا و همرانوا های هویتی مختلف از متغیرهای بسیاری است. تحقیقات سراموا، بیانچی،سبک

( 2004) ( و بروزنسکی1389ی )پور و فرخ(، خباز، سعدی139۶) (، کاظمی خوبان و چابکی1387(، هاشمی و رضوی )1390کنش )خوش

ها، فرزندان والدینی که درک طبق این پژوهش های هویتی ارتباط وجود دارد. برپروری و سبک های فرزنددهند که بین سبکنشان می

ل به سبک دهند، بیشتر متمایطور مناسبی پاسخ میها بهدرستی از نوجوان خود دارند و در عین نظارت و کنترل دقیق، به نیازهای آن

پروری مستبدانه که والدین حقی برای اظهارنظر فرزندان قائل نیستند و همه تصمیمات  هویت اطالعاتی هستند. در مقابل سبک فرزند

هایی که ترکیبی از سبک و درنهایت خانواده شود.احتمال زیادتری منجر به سبک هویت هنجاری میبه شود،توسط یک نفر گرفته می

کند، دارای هویت نوعی که هیچ مقررات خاصی در خانه وجود نداشته و هر فردی برای خود زندگی میقید هستند، بهبی تربیتی مستبد و

( به این 1389االسالمی و صفری )فوالدچنگ، شیخ ( و2018) 8اجتنابی خواهند بود. همچنین گیلیان، استیجن و گریگوری -سردرگم

هستند، هـای خود به فرزندان درصدد انتقال ارزش نوعیکنند و بهمیزیادی بر فرزندان خود اعمال  والـدینی کـه نظـارتنتیجه رسیدند که 

نوعی وابستگی به ها خواهند شد و فرزندان این والدین، همواره از تصمیمات اشتباه هراس دارند و بهمنجر به سبک هویتی هنجاری در آن

( نیز نشان دادند 139۶پور و همکاران )( و مهدی1387(، هاشمی و رضوی )2019) 9اریااطرافیان در تصمیمات زندگی دارند. جاستیا و م

ها بر رشد هویت بالغ در نوجوان اثرگذار است و سبک تربیتی توأم بامحبت و پذیرش، قادر که رفتار همدالنه والدین، پذیرش و درک آن

 -دچـار سبک سردرگم ، والدین مورد محبت و پذیرش واقـع نشـود زمانی که نوجوان از طرفپیش بینی سبک هویتی اطالعاتی است. به

گیری در از دریافـت اطالعات اجتناب نموده و قادر به تصمیمگونه نوجوانان به دلیل طرد و فاصله عاطفی با والدین، اینشود. اجتنابی می

 نیستند.امور مهم زندگی خود 

تواند از عوامل های خاص خود میاولیه و الگوی عملکرد خانواده با زیر مؤلفهرسد خاطرات نظر می شده بهاساس مطالب بیان بر

بینی سالمت جسمانی و روانی های مهم در پیشیابی یکی از مؤلفهدانیم هویتطور که میهای هویتی افراد باشد. همانکننده سبکتبیین

از طرف دیگر با توجه به اینکه حجم بسیاری از  ثر باشد حائز اهمیت است.افراد مؤ یابیافراد است، لذا شناسایی عواملی که بتواند در هویت

تر این مسئله های کیفی برای فهم عمیقیافته است، نیاز به پژوهشبه تحقیقات کمّی اختصاص های هویتیدر مورد سبک تحقیقات داخلی

                                                            
1Schultz & Schultz 
2 Kevin, Stoltz, & Marty 
3 Eckstein, Welch, & Gamber 
4Chaney 
5 Stoltz, Wolff, Monroe, Farris, & Mazahreh 
6 Petti 
7 Seramova, Bianchi, Lasticova, Fichnova &Hamranova 
8 Gillian, Stijn, Grégoire 
9Justyna & Maria 
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 کیفی مطالعه یک: خانواده عملکرد و اولیه خاطراتبر اساس دانشجویان  هویت هایسبک تبیین

Explanation of Students' Identity Styles Based on Early Memories and Family Functioning: A Qualitative … 

  

 
 

اساس خاطرات اولیه و  های هویتی برگیری سبکبنابراین، محققین پژوهش حاضر قصد دارند به بررسی نحوه شکل شود.احساس می

 عملکرد خانواده از دیدگاهی کیفی بپردازند.

 
 روش

تهران  ره() یطباطبائدانشجویان دانشگاه عالمه  مطالعه مورد جامعهحاضر کیفی و با روش پدیدارشناسی صورت گرفته است.  پژوهش 

 که ابتدا سبکطوریعنوان روش متناسب با روش پدیدارشناسی انتخاب شد. بهبهگیری هدفمند است. روش نمونه 97-98در سال تحصیلی 

هویتی هر فرد با استفاده از پرسشنامه بروزنسکی، مشخص شد. سپس از هر سبک هویتی، تعدادی از افراد انتخاب شدند و ادامه روند 

کننده این تحقیق شرکت 40با درمجموع ها ادامه یافت. داده آوری اطالعات تا زمان اشباع نظریجمعپژوهش از طریق مصاحبه، انجام شد. 

 کننده دیگر نیز مصاحبه ادامه یافت(.شرکت 4اطمینان خاطر با  منظوربه. نفر بود 3۶تعداد نمونه )انجام گرفت 

 ابزار سنجش

 بر اساسکنندگان و عملکرد خانواده خاطرات اولیه شرکت در خصوصساختارمند از طریق مصاحبه اکتشافی نیمهها آوری دادهجمع

های هویتی بروزنسکی صورت و اجرای پرسشنامه سبک (FAD) 1مصاحبه برگرفته از پرسشنامه ابزار سنجش عملکرد خانواده مک مستر

 گرفت.

شود شخص میمصاحبه از قبل م سؤاالتای است که در آن، مصاحبه نیمه ساختاریافته، مصاحبهمصاحبه اکتشافی نیمه ساختاریافته: 

خواهند پاسخ دهند. البته در راهنمای آزادند که به هر طریقی که می هاآنشود؛ اما های مشابه پرسیده می، پرسشدهندگانپاسخو از تمام 

این (. 1383گردد )دالور، شود و این موارد در طی فرآیند مصاحبه تعیین میذکر نمی هاآنمصاحبه، جزئیات مصاحبه، شیوه بیان و ترتیب 

بر اساس ابزار سنجش سؤاالت اولیه  ازای مجموعهکنندگان و بر مبنای خاطرات اولیه شرکتساختاریافته با استفاده از مصاحبه نیمه پژوهش

ای که از دوران کودکی خود به اولین خاطره»همانند حوزه خاطرات اولیه، در  شدهمطرح سؤاالت( صورت گرفت. FADعملکرد خانواده )

کنید؟ در آید، آن را چطور حل میوقتی مشکلی در خانواده شما پیش می»شامل و در حوزه عملکرد خانواده « آوری تعریف کنیاد می

 .است «کنید؟گیری مییمتصمی مختلف چطور هاحوزه

طراحی گردیده است.  توسط بروزنسکی 1992های هویت در سال بررسی سبک هدف باین پرسشنامه ا: 2های هویتیپرسشنامه سبک

ای درجه 5بر روی یک مقیاس  سؤاالتو سه زیرمقیاس سبک هویت اطالعاتی، هنجاری و اجتنابی/سردرگم است.  سؤال 40این ابزار شامل 

ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس  (2013ی و همکاران )بروزنسک. شوندگذاری مینمرهبرای کامال موافقم(  5برای کامال مخالفم تا  1)از 

( پایایی درونی 1383) اند. در تحقیق غضنفریگزارش کرده 75/0سردرگم( ) یاجتنابو مقیاس  ۶5/0، مقیاس هنجاری 71/0اطالعاتی 

 است. شده گزارش ۶2/0درگم یا اجتنابی و مقیاس سر  52/0، مقیاس هنجاری ۶7/0)ضریب آلفا( مقیاس اطالعاتی 

رعایت اصول اخالقی از  منظوربهانتخاب شدند. قبل از انجام پژوهش  موردنظربعد از تعیین موضوع و بررسی پیشینه پژوهش، نمونه 

ماندن اطالعات  محرمانهضبط جلسه،  علتافراد برای شرکت در مطالعه و ضبط صدا، رضایت گرفته شد و در خصوص اهداف پژوهش حاضر، 

عدم بیماری شدید جسمانی و روانی، رضایت آگاهانه و عالقه به انجام های ورود به پژوهش، مالکتوضیحات الزم ارائه شد.  هاآنو هویت 

کنندگان و عملکرد خاطرات اولیه شرکت در خصوص افتهیساختارمهینآوری اطالعات از طریق مصاحبه اکتشافی پژوهش، بودند. روند جمع

های هویتی بروزنسکی، و اجرای پرسشنامه سبک مصاحبه برگرفته از پرسشنامه ابزار سنجش خانواده مک مستر بر اساسها خانواده آن

اب شده و کنندگان تکمیل گردید. سپس افرادی از هر سبک هویت انتخهای هویتی توسط مشارکتصورت گرفت. ابتدا پرسشنامه سبک

با  آمدهدستبهاطالعات . پرداخته شدی اطالعات در حوزه خاطرات اولیه و عملکرد خانواده هر فرد، آورجمعاز طریق مصاحبه اکتشافی به 

خوانده و عبارات مهم آن مشخص گردید و معنای هر  دقتبههای پیاده شده شد. بدین منظور متن مصاحبه لیوتحلهیتجزروش کالیزی 

یادداشت گردید و کدهایی که به لحاظ  جداگانه صورتبهکد یادداشت شد. در ادامه، کدهای حاصل از تحلیل اولیه  صورتبههم عبارت م

 بر اساسای درآمد و برای هر طبقه نامی در نظر گرفته شد، سپس با ادغام طبقات مختلف طبقه صورتبهمفهومی با یکدیگر مشابه بودند، 

ترکیب گشت و در قالب  باهم موردنظرتوصیف کاملی از پدیده  صورتبهنتایج  تیدرنهاتری ایجاد شد و کلی هایمفاهیم مشترک، دسته

کنندگان ضبط مصاحبه پیاده شد و خاطرات اولیه در این پژوهش نیز بعد از مصاحبه با شرکتی شد. دهسازمانمضمون و زیرمضمون 

                                                            
1 Family Assessment Device (FAD) 
2Identity Style Inventory 
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ها در نظر گرفته شد. سپس با توجه به سؤاالت مصاحبه در خصوص برای آن با اصطالحات علمی مشخص شدند و نامی کنندگانشرکت

شده از خانواده شوندگان به نوع عملکرد ارزیابیهای مدل ارزیابی خانواده مک مستر، خاطرات اولیه مصاحبهعملکرد خانواده بر اساس مؤلفه

 ها با نوع سبک هویتی پرداخته شد. در این پژوهشبه ارتباط آنهای هویتی ها ارتباط داده شد و درنهایت با تفسیر پرسشنامه سبکآن

کنندگان خواسته شد این قسمت از شرکت دری توسط اعضا استفاده شد. ابیاعتبار ها از کنترل و برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد یافته

 عنوانبه ره() ییطباطبافن ممیزی، اساتید دانشگاه عالمه  سبر اسا نیهمچنهای کلی را ارزیابی کرده و درباره صحت آن نظر دهند. تا یافته

 سازی و استخراج مقوالت نظارت داشتند.بر مراحل مختلف کدگذاری و مفهوم ادیداده بنمتخصص در حوزه نظریه 

 
 هایافته

 شده است.ها بعد از تحلیل و کدگذاری، در جدول زیر ارائه مضامین اصلی و فرعی، متناسب با داده
 

 های هویتی: خاطرات اولیه و عملکرد خانواده مرتبط با سبک1جدول شماره 

موضوع 

 محوری

طبقات 

 اصلی

 طبقات فرعی

 عملکرد خانواده خاطرات اولیه

 

 

تبیین 

های سبک

هویتی بر 

اساس 

خاطرات اولیه 

و عملکرد 

 خانواده

سبک 

هویت 

 اطالعاتی

 های اکتشافیکنجکاوی و بازی

 عدم قبول قواعدنافرمانی و سرکشی، 

 آرزوی آزاد بودن و پرواز، قانع نبودن

 خاطرات خوشایند بودن در جمع و تنهایی

 فراخود قوی )عذاب وجدان در برابر آسیب به دیگران(

 عدم اجتناب از امور ناشناخته

 ترس از تنبیه شدن

 درگیری عاطفی() خانواده حمایتگر

 مشورت با سایر اعضا

 عاطفی با مادرارتباط منطقی با پدر و 

 مادر دارای انگیزه پیشرفت

 ارتباط عاطفی مستقیم

 تحقیر نکردن

 پذیری مرزها و تقسیم وظایفانعطاف

سبک 

هویت 

 هنجاری

 ترس از دست دادن جایگاه

 هاها و شکستنگرانی نسبت به موفقیت

 ترس از طرد شدن، تحقیرشدن و نیاز شدید به موردتوجه قرارگرفتن

 خشنودی سایرینکمک به سایرین و 

 انتظارات باالی سایرین بخصوص مادر

 تأییدخشم در برابر عدم

 (قانع بودن )انگیزه پیشرفت پایین

 اجتماعی بودن

 پذیرگر و مادر سلطهپدر سلطه

 مرزهای سخت خانواده

بین اعضا و نداشتن  پنهان نکردن اخبار در

 تنیده(حریم خصوصی )مرزهای درهم

 مشخصصورت تقسیم وظایف به

 درگیری عاطفی

 پاسخگویی عاطفی غیرمستقیم

 سرزنش کردن در برابر نقص قواعد

سبک 

هویتی 

 -سردرگم

 اجتنابی

 احساس تنهایی و ترس

 جای امنگرایش به پناه بردن به

 نبود امنیت

 تحقیر شدن توسط دیگران

 عدم گرایش به جمع

 احساس ناکامی

 گیر/غفلت شده پدرسبک تربیتی آسان

 پذیرسلطهمادر 

حمایت اعضا  عدم درگیری عاطفی بین اعضا و

 از یکدیگر

 شکاف خانوادگی و مرزهای نامشخص

 کار مشخصنبود تقسیم

 کردن یکدیگر تحقیر

سردرگم با نوعی از خاطرات اولیه و عملکرد خانوادگی -هنجاری و اجتنابی، گانه هویتی اطالعاتیهای سهتیپ 1جدول شماره  اساس بر

 .شودپرداخته می هاآنکه در ادامه به توضیح هریک از  هستند ارتباطدر 

 تیپ هویتی اطالعاتی -لفا

  خاطرات اولیه:

یکی از خاطرات مکرر در . ازجمله مواردی است که با خاطرات کودکی این افراد همراه است و بلندپروازی عدم قبول قواعد، نافرمانی

افراد به دلیل اشتغال به امور ناشناخته در کنار . این و کنجکاوی درباره امور ناشناخته استهای اکتشافی بین تیپ هویتی اطالعاتی بازی
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Explanation of Students' Identity Styles Based on Early Memories and Family Functioning: A Qualitative … 

  

 
 

 ؛ناشناخته خود بودند مسائلدر پی حل ، کردند و بدون اجتنابمعنا و مفهوم این موارد را متوقف نمی در یافتنجو وجست ،ترس از این امور

 ،ها نبودهای کودکی آنها به دلیل وارد شدن به مسائلی که در قالب چارچوبات آنزنگ خطر تنبیه والدین در بین خاطرآن  تبعبهو 

یا . «کنمکندم دوست داشتم گنج پیدا با یه بیلچه همه حیاط رو می یادمِ»گفت:  ساله 25کننده شرکت. برای مثال همواره وجود داشت

ترسیدم ولی زدن بابام سر اینکه نکنه مشکلی ایجاد کنم می خیلی بچه شیطونی بودم و همیشه از کتک» گفت: ساله 22 کنندهشرکت

 .«کردمبازم شیطونیامو می حالبااین

ی تیپ هویتی اطالعاتی هم در جمع دوستان و هم در اوقات تنهایی خود قادر به لذت بردن از شرایط هستند و احساس اافراد دار

من یه دخترخاله داشتم که خیلی باهم صمیمی » گفت: ساله 24کننده شرکت. برای مثال کنندشادی خود را به حضور دیگران محدود نمی

 .«گذشتکردم خیلی خوش میخودم با دوستای خیالیم بازی می ،رفتیمکه نمیومد خونمون یا ما نمی هاییموقت ،بودیم

فراخود  ،انگیزه باال برای رهایی از قواعداین افراد با وجود ، دیگران است بهمفهوم مرتبط دیگر فراخود قوی یا ترس از آسیب رساندن  

ساله  20کننده . برای مثال شرکتکردو نقص حقوق دیگران جلوگیری می ومرجهرجگیری داشتند که از ورود آنان به دنیایی از سخت

 .«دمآوررفتم و از دلشون درمیزودی می، کردممامان بابامو اذیت می وقتیکردم ولی همیشه خیلی شیطنت می» گفت:

  :عملکرد خانواده

افتد ولی پدر و مادر با مشورت اعضا اتفاق می مسائلگیری در مورد تصمیم. هستند حمایتگرخانواده افراد دارای تیپ هویتی اطالعاتی 

حساب  خانوادمشد رو کمک همیشه می» گفت: ساله 30 کننده. برای مثال شرکتکردندبا همکاری یکدیگر تصمیمات نهایی را اتخاذ می

 .«کردیم حلش کنیم و کمک کنیمهممون سعی می آمدمیوقتی مشکلی پیش ، کنم هنوزم همینطوره

. برای مثال کنندبا همکاری در اجرا و اصالح امور مختلف اقدام میاعضا پذیر است و تقسیم وظایف در خانواده مشخص ولی انعطاف

دادیم ولی گفت چیکار کنیم دیگه یادگرفته بودیم و انجام میکسی بهمون نمیخونه،  داشت یه سری قواعد» گفت: ساله 2۶کننده شرکت

 .«دکردنتحقیرمون نمیوشدیم اون قانون خانواده رو حاال نه در حد خیلی زیادش زیر پامیزاشتیم خیلی سرزنش نمی یاگه گاه

. ندارد پذیرسلطهی انگیزه پیشرفت است و موضع خنثی و مادر در این گروه دارا. مادر در جایگاه باالتری قرار دارد، هادر این خانواده

تونم می» گفت: ساله 27کننده شرکت. برای مثال ستها اخانوادهو عاطفی در این  پذیرانعطافگیری و مادر بعد پدر بعد منطقی تصمیم

 .«ذاشتگون میگفتیم بعد اون با پدر درمیو به مامان میر لئبگم مامانم ستون خونمون بود همیشه اول مسا

 اکتسابی-تیپ هویتی هنجاری -ب

 : خاطرات اولیه

این افراد به دلیل گرایش . شودیادآوری می ترس از تحقیر شدنو   خاطرات اولیه تیپ هویتی اکتسابی با ترس از دست دادن جایگاه

مشکالت مربوط به انتظارات باالی مرتبط است. ها نیز با این گرایش شدن توسط دیگران دارند که این ترس تأییداشتغال به ، به اجتماع

شود در خاطرات کودکی این افراد های این افراد در خصوص از دست ندادن جایگاه دوچندان میها که با ترساز آن ،سایرین بخصوص مادر

 ساله 32کننده شرکت. برای مثال اندبوده هاآنبه دیگران و خشنود و راضی کردن  رسانیکمکاین افراد در کودکی در پی . شودبازگو می

 .«همش دوست داشتم پیش همه عزیز باشم . بودم و خودشیرینی خیلی بچه وابسته»گفت: 

مواردی است که در خاطرات کودکی تیپ هویتی هنجاری دیده  ازجملهقانع بودن به شرایط موجود و فراتر نرفتن از حدود قواعد نیز 

هم که  بازیاسبابهر . دادمگفتن انجام میخیلی بچه مطیعی بودم هرکاری بهم می» گفت: ساله 23 کنندهشرکتمثال عنوان. بهشودمی

 .«خوامخوام اونو میزدم اینو نمیخریدن هی غر نمیبرام می

 : عملکرد خانواده

پذیر سلطه-گرارتباط مکمل سلطهنوعی . پذیر استگر و مادر سلطهو سلطه خودرأیی تیپ هویتی اکتسابی پدر ادر خانواده افراد دار

عنوان نمونه به. مشخص و خشک است و نقض قواعد توسط اعضا با تحقیر و سرزنش همراه است کامالًقواعد . در بین والدین وجود دارد

پدرم » گفت: ساله 22کننده و شرکت« کردگرفت اصالً با ما مشورت نمیپدرم همه تصمیمات خانواده رو می» ساله گفت: 29کننده شرکت

 «زدکرد یا مارو کتک میکردی کلی سرزنشت میتو رأس خانواده بود. اگه برخالف میلش عمل می

آیند. ابراز عاطفی در بین حمایت بین اعضا وجود دارد و در هنگام بروز مشکالت همه با تقسیم وظایفی مشخص در پی حل آن برمی

رسد افراد دارای کنند. به نظر میگونه اخباری را از هم پنهان نمیدهد. اعضا هیچمیصورت غیرمستقیم و در عمل خود را نشان اعضا به

ما به هم محبت » ساله گفت: 35کننده مثال شرکتعنوانامتزاج به سمت امتزاج گرایش دارند. به-تیپ هویتی هنجاری در بازه تمایز
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مامان و بابام »ساله گفت:  2۶کننده و شرکت« کردیماز هم حمایت میکردیم ولی نه حاال کلماتی مثل قربونت برم و این حرفا ولی می

 .«گفتیم براشون خیلی سخت بوداصال دوس نداشتن ما چیزیو ازشون پنهون کنیم حتی اگه کوچک بود و نمی

 سردرگم–تیپ هویتی اجتنابی  -ج

 : خاطرات اولیه

تنگی نبود امنیت، ترس، تحقیر شدن توسط دیگران، احساس دل اجتنابی با احساسات تنهایی،-خاطرات اولیه تیپ هویتی سردرگم

عروسی عموم بود همه »ساله گفت:  20کننده نسبت به گذشته، خجالتی بودن و ناکامی در دوران کودکی همراه است. برای مثال شرکت

شد و کلیدش گم شده بود کمد باز نمیکردم شدن ولی من مامانم زودتر رفته بود و لباسای من تو کمد بود هرکاری میداشتن حاضر می

تر از تر و باهوشکردن اون خوشگلهمیشه منو با دختر داییم مقایسه می»گفت:  ساله 40کننده و شرکت« استرس خیلی عجیبی داشتم

 .«دیدم احساس خیلی بدی داشتمتر از اون میمن بود از اینکه خودمو پایین

تنهایی یند در دوران کودکی گرایشی به سمت اجتماع نداشته و بدون دوستانی صمیمی بهاین افراد به دلیل نداشتن خاطرات خوشا

بردند، این افراد نه در جمع و نه در تنهایی احساس کردند ولی برعکس تیپ هویتی اطالعاتی که در تنها بازی کردن خود لذت میبازی می

های فامیل کمتر بود وقتی بازی من اختالف سنیم از داداشام و بچه» تساله گف 25کننده کردند. شرکتتوأم با آرامش را تجربه نمی

 .«ای نداشتمتا جایی که یادمه بچگی دوست پایه کردن منو راه نمیدادن مجبور بودم بشینم کنار و به بازی اونا نگاه کنم.می

 : عملکرد خانواده

 گیر است. پدر و مادر در تصمیمات در رأس قدرت نیستند وآساناجتنابی،  -سبک تربیتی پدر در خانواده تیپ شخصیتی سردرگم

ها هر کس به دنبال حل مسائل ها نامشخص است. در این خانوادهکند. مرزها و نقشهرکس جدا از دیگری در حل مشکالت خود اقدام می

تو خونه ما هرکی برا » ساله گفت: 28کننده صورت فردی است و کسی دغدغه حل مشکالت دیگری را ندارد. برای مثال شرکتخود به

ای نداریم، من که خودم همیشه رو پای خودم بودم و هیچ انتظاری از اعضا خانوادم نداشتم چون کنه کاری به کسی دیگهخودش کار می

کار ماها نداشتن در  ها زیاد بودیم. پدر و مادرم مسن بودن کاری بهما بچه» گفت: ساله 45کننده و شرکت« اونا هم سرگرم کار خودشونن

تونستیم کرد و مادرمم از صبح تا شب تو خونه و کمک دست بابام بود میحد اینکه برن و کارای خودشونو انجام بدن، پدرم سر زمین کار می

ایف مشخص باوجود نبود قواعد و تقسیم وظ.  «هر کاری بکنیم. اینکه کاری نکردیم بخاطر اینکه خودمون نخواستیم نه اینکه کسی نزاره

کنند. ابراز عاطفی و پاسخگویی عاطفی در بین افراد چه در قالب کلمات و چه در اعضا یکدیگر را در بروز مشکالت تحقیر و سرزنش می

شد یه اشتباه بابا و مامانم با ما کاری نداشتن هرکاری که کنیم مثالً می»ساله گفت:  19کننده مثال شرکتعنوانشود. بهعمل دیده نمی

. «کردنزدن انگار عقدشونو از جای دیگه سرما خالی میترین مسائل داد میدیدن ولی گاهی سر کوچیککردی و اصالً نمیزرگ میب

کنم تو خونه کنه من با کسی دردودل نمیآمیز استفاده نمیتو خونه ما کسی از کلمات محبت» ساله گفت: 24کننده همچنین شرکت

 .«بیشتر تو خودمم

 
 گیرینتیجهبحث و 

های این خانواده بود. بر اساس یافته عملکرد و اولیه خاطرات اساس دانشجویان بر هویت هایسبک هدف از پژوهش حاضر، تبیین

اجتنابی با خاطرات اولیه در دوران کودکی و عملکرد خانواده در ابعاد -گانه هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگمهای سهپژوهش تیپ

های عملکرد خانواده های خاطرات اولیه و مؤلفههای هویتی با ویژگیبیین است. در ادامه به ترتیب به بررسی هریک از سبکگوناگون قابل ت

 شود. پرداخته می

هایی همچون حمایت عاطفی قوی، مشورت که در تیپ هویت اطالعاتی، عملکرد خانواده با ویژگی داد نشان پژوهش از حاصل نتایج

های مانند نافرمانی، قانع نبودن به شرایط موجود و پذیر در خانواده و خاطرات اولیه با محوریت ویژگیص و انعطافکردن، قواعد مشخ

(، 2005) 1های ساینس، بروزنسکی، ونستینکیس، بیرز، گوسنزها با پژوهششود. این یافتهها مشخص میحرکت به سمت کشف ناشناخته

های ( همسو است که ارتباط ویژگی1393زاده هنرمند )زاده و محرابی( و صادقی، تاجیک139۶پور، عظیمی، ثناگو و مبصری )قاسم

های سراموا و اند. همچنین با پژوهشمیل به پیشرفت را با سبک هویتی اطالعاتی نشان داده , شخصیتی کنجکاوی، گشودگی به تجربه

                                                            
1Soenens, Vansteenkiste, Beyers, Goossens 
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116       
 کیفی مطالعه یک: خانواده عملکرد و اولیه خاطراتبر اساس دانشجویان  هویت هایسبک تبیین

Explanation of Students' Identity Styles Based on Early Memories and Family Functioning: A Qualitative … 

  

 
 

(، 2000) 1رایان و دسی(، 139۶، کاظمی خوبان و چابکی )(1388)(، هاشمی و رضوی 1390(، پورابراهیم و همکاران )2008) همکاران

 (، فوالدچنگ و همکاران1389) (، خباز و همکاران2019) جاستیا و ماریا(، 2005همکاران )(، ساینس و 2007همکاران )ساینس و 

پروری مقتدرانه، نظارت  فرزند های( همسو است؛ که ارتباط فضای همدالنه و صمیمیت در خانواده، سبک2004) ( و بروزنسکی1389)

 اند. مناسب و حمایت والدین را با هویت اطالعاتی را نشان داده

ای فعاالنه بدون استفاده از مفاهیم از پیش موجود، به شیوه «من کیستم؟»افراد دارای سبک هویت اطالعاتی برای دستیابی به مفهوم 

با مفاهیمی چون نافرمانی در برابر قواعد اجباری، عدم تحمل در برابر شرایط راکد و که این ویژگی  آینددر پی کسب پاسخ این سؤال برمی

های هویتی قرار دارد. کند. تیپ هویت اطالعاتی در جایگاه مثبتی در بین انواع سبکها، ارتباط پیدا میحرکت به سمت دنیای ناشناخته

نوعی احساس تعهد نسبت به معنای ایجادشده در ه بر تجربه بحران، بهیابد که عالوتواند به کسب این هویت دست زمانی یک فرد می

توانند در تحقق این معنا نقش داشته باشند، برسد. افراد دارای تیپ هویت اطالعاتی خاطراتی از کودکی زندگی و در ارتباط با افرادی که می

رسد برای این نوع افراد نظر می یگران همراه است. چنین مسائلی بهآورند که با احساسات تنهایی، نبود امنیت و اجتناب از درا به یاد می

در دوران کودکی وجود داشته و به سایر مراحل رشدی سرایت نیافته است، زیرا افراد دارای تیپ هویت اطالعاتی در برقراری روابط اجتماعی 

(. 1392، ترجمه سید محمدی، 2013شولتز و شولتز، ) دارندهای هویتی در جایگاه بهتری قرار فردی، نسبت به سایر سبکو ارتباطات بین

صورت اینکه افراد دارای این نوع سبک هویتی چگونه احساسات تنهایی، ناکامی و ترس نسبت به تحقیر اجتماعی را در مراحل بعدی به

گفت چنین مسائلی در دوران کودکی برای  توانی استقالل و محوریت خود، قابلیت تبیین دارد، یعنی میکنند در واژهآمیز حل میموفقیت

ای کنشی و فرض را ایجاد کرده که نباید برای حل مسائل و سؤاالت پیش روی خود به دیگران وابسته بود و به شیوهاین افراد این پیش

های ای در سبکمقابله و های دفاعیفعاالنه در پی حل مسائل خود برآمد. هرچند الزم است در جهت تبیین چنین مسائلی با نوع مکانیسم

های کیفی بیشتری انجام شود. همچنین الگوی ارتباطی خانواده در این تیپ هویتی به صورتی است که در آن میزان حمایت هویتی پژوهش

باز که و تقسیم وظایف مشخص است. وجود الگوهای ارتباطی  ها مرزهاو پاسخگویی عاطفی به میزان باالیی وجود دارد. در این خانواده

ارتباط با کننده ثبات در خانواده، بیعنوان حفظفرصت تبادل و ورود و خروج اطالعات را به سیستم خانواده با نظر به بازخوردهای منفی به

 های منعطف افراد دارای این نوع سبک هویتی نیست.ویژگی

هایی همچون نیاز افراطی خاطرات اولیه خود ویژگی دهد که فرزندان دارای تیپ هویتی هنجاری درهای پژوهش حاضر نشان مییافته

به تأیید و پذیرفته شدن توسط دیگران و قانع بودن به شرایط موجود را نشان دادند. همچنین عملکرد خانواده در این تیپ هویتی دارای 

 (، بروزنسکی2005) های ساینس و همکارانمراتب قدرت است. این نتایج با یافتهناپذیر، مرز نامشخص در روابط و وجود سلسهقواعد انعطاف

های شخصیتی پذیرش پایین تجربیات جدید و ضعف استقالل در ( همسو است که ارتباط ویژگی1393) ( و صادقی و همکاران2000)

(، 1387) (، هاشمی و رضوی2008) های سراموا و همکاراندهد. همچنین با پژوهشگیری را با سبک هویتی هنجاری نشان میتصمیم

(، همسو است 2000) ( و بروزنسکی و کاک1389) (، فوالدچنگ و همکاران139۶(، کاظمی خوبان و چابکی )2018) گیلیان و همکاران

 دهد. پروری مستبدانه، نظارت شدید و عدم تشویق به خودمختاری را با سبک هویت هنجاری نشان می که ارتباط سبک فرزند

های افراد دارای سبک هویت شدت نگران تأیید دیگران بخصوص والدین خود هستند. یکی از ویژگیافراد دارای تیپ هویت هنجاری به

تواند دانند که این مورد میهنجاری آن است که بدون تجربه بحران هویت، خود را متعهد به پایبندی در برابر مفاهیم القاشده به آنان می

به عدم مخالفت با دیگران و کسب تأیید اجتماعی مرتبط باشد. قانع بودن نسبت به شرایط و نداشتن انگیزه جهت جلو رفتن با گرایش آنان 

های دارای فرزندان تیپ خانواده های این پژوهش، دراساس یافته شود. براز قواعد و شرایط موجود نیز در خاطرات این افراد دیده می

و در  کننده اطالعات و اوامر گوناگون هستندگیرنده است و سایر اعضا دریافتحاکم است و یک فرد تصمیممراتب قدرت هنجاری، سلسله

ها، حمایت کردن، ابراز عاطفی و پاسخگویی عاطفی شوند. دیگر ویژگی این خانوادهرو میصورت نقض قواعد خانواده، با سرزنش سایرین روبه

عنوان ای بهها هیچ فضای شخصیدهند. همچنین در این خانوادهبه مسائل مختلف پاسخ می خانوادگی است. چنین افرادی در قالب من

شده و فروخورده افراد دارای سبک هویت بندیکننده سبک هویت بستهبینیتواند پیشهایی میای از استقالل نیست. چنین ویژگینشانه

 هنجاری باشد.

ای با سبک تربیتی سهل گیرانه و اجتنابی، عملکرد خانواده-تیپ هویتی سردرگم های پژوهش حاضر، افراد دارایبر اساس یافته

آمیز، قواعد نامشخص، سرزنش و رفتار تحقیرآمیز در واکنش به اشتباهات اعضا و حمایت عاطفی ضعیف دارند. نتایج موردنظر با غفلت

                                                            
1 Deci 
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ثباتی هیجانی و عادت به های شخصیتی بیارتباط ویژگی (، همسو است که2004) ( و بروزنسکی139۶) پور و همکارانهای قاسمیافته

(، هاشمی و 2008) های سراموا و همکاراندهد. همچنین با یافتهاجتنابی، نشان می-ناتمام گذاشتن تکالیف را با سبک هویتی سردرگم

( و 2019) (، جاستیا و ماریا139۶کی )(، کاظمی خوبان و چاب139۶) پور و همکاران(، قاسم1390) (، پورابراهیم و همکاران1387) رضوی

گیرانه، طرد و عدم پذیرش همدالنه والدین را با سبک هویت ( همسو است که ارتباط سبک فرزندپروری سهل1389) خباز و همکاران

 دهد. اجتنابی، نشان می -سردرگم

یرانه است. افراد دارای تیپ سردرگم نه گصورت سهلاجتنابی، به-سبک تربیتی والدین در فرزندان دارای تیپ شخصیتی سردرگم

تواند با نبود قواعد مشخص و معین در خانواده و نبود ها میشوند که این ویژگیکنند و نه به آرمانی متعهد میبحران هویت را تجربه می

تنابی اگرچه رئیس خانواده در اج-های فرزندان تیپ سردرگمپذیری در برابر یکدیگر مرتبط باشد. خانوادهتعهد اعضا و احساس مسئولیت

کند ولی ممکن است در مواردی رسد هرکس برای خود فعالیت میها نظارت دارد و به نظر میقالب پدر کمتر به فرزندان و امور آن

از یکدیگر وشنود عاطفی و حمایت اعضا گفت ها،موردی اعمال کند که با تحقیر اعضا همراه باشد. در این خانوادهگیری شدید و بیسخت

فردی در قالب عنوان تفکیک عواطف و افکار و چه در سطح بینترین سطح خود قرار دارد. زمانی که مرزها چه در درون فرد بهدر پایین

گیرد و حمایتی از یکدیگر در قالب اعضایی متمایز ای مبهم صورت میگونهها بهعواطف و افکار من و دیگری مشخص نباشد، تبادل پیام

 برند.من خانوادگی نامتمایز بدون احساس استقالل و همبستگی به سر می گیرد زیرا همگی در یک تودهنمی صورت

گیری است. محدودیت در نمونه های همراه است که خاص تحقیقات کیفیتحقیق حاضر در قالب یک نوع مطالعه کیفی با محدودیت

ها و در آمده، اثر حضور محقق و افشا نکردن اطالعات در پر کردن پرسشنامهدستهای بهتصادفی اعضا، سوگیری محقق در تفسیر داده

کند. رو میهایی است که اعتبار نتایج پژوهش را با تهدید روبهکنندگان ازجمله محدودیتپاسخ دادن به سؤاالت مصاحبه از سوی شرکت

رد و نوع ارتباطات اولیه با فرزندان در دوران کودکی در قالب گیبر آنچه گفته شد هویت بر اساس همانندسازی دوران کودکی شکل می بنا

 ها تأثیر بسزایی داشته باشد. همچنین عملکرد خانوادهگیری هویت و سبک زندگی آنتواند در شکلشود که میها ثبت میخاطرات اولیه آن

که هویت بنابراین ازآنجایی د اثرات مهمی برجای بگذارد؛گیری سبک هویتی افراتواند در شکلعنوان یک سیستم در ابعاد گوناگون مینیز به

های مناسب شود با ارائه آموزشآورد، پیشنهاد میبه دست می هر فرد خط دهنده اصلی حرکات او در مسیر زندگی و نوع معنایی است که

تی مناسب فردی و اجتماعی اقدامات الزم گیری سبک هویبه والدین در خصوص نحوه برخورد با فرزندان و تنظیم عملکرد خانواده در شکل

 انجام گیرد.

 

 منابع
ی و گرایش به مشاغل در نوجوانان. ابیتیهوی هاسبکی با فرزند پروری هاوهیش(. رابطه 1390، ابوالقاسم )خوش کنش، تقی؛ حیدری، جعفر؛ و میپور ابراه

 .24-11(، 8)3، مشاوره شغلی و سازمانی

 فصلنامه ،زناشویی رضایت بینی پیش در زوجین ارتباطی الگوهای و خانواده عملکرد نقش(. 1395)پروندی، علی؛ عارفی، مختار؛ مرادی، اسما 
 .۶5-54 (،1)2 ،خانواده سازیغنی و مشاوره شناسی،آسیب

در نوجوانان،  تیهو و تعهد تیهو یهاسبک ،پروری فرزند هایسبک نیرابطه ب ی(. آزمون عل1389) ینورعل ،یفرخ ل،یپور، اسماع یخباز، محمود؛ سعد

 (.1۶)۶ ،یتیترب روانشناسیفصلنامه 

 ، تهران: رشد.مبانی نظری و عملی پژوهش(. 1383دالور، علی )

های هویت و خودکارامدی در دانش آموزان پسر با و بدون پرخاشگری پایه اول دبیرستانهای (. بررسی مقایسه سبک1391)آبادی، رضا ربانیان نجف

 ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.ره() نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائیآباد، پایانشهرستان نجف

 (. تهران: نشر ویرایش.1392دهم، ترجمه سیدمحمدی، یحیی )، ویراست های شخصیتنظریه(. 2013و شولتز، سیدنی آلن ) شولتز، دوان؛

مجله دانشگاه ی هویتی در دانشجویان. هاسبکی شخصیتی با هایژگیو(. رابطه 1393صادقی، راضیه؛ تاجیک زاده، فخری؛ و مهرابی زاده هنرمند، مهناز )
 .20۶ -215، 22، علوم پزشکی ایالم

 .94-81(،1)5، نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی. (ISI-6G) و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت یابی (. اعتبار1383)حمد اغضنفری، 

مجله روانشناسی، پروری،  فرزندابعاد  اساس برهای پردازش هویت نوجوانان بینی سبکپیش(. 1389االسالمی، راضیه؛ صفری، هاجر )فوالدچنگ، محبوبه؛ شیخ
۶ (19 ،)17-3. 
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Explanation of Students' Identity Styles Based on Early Memories and Family Functioning: A Qualitative … 

  

 
 

ی هویت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دوره هاسبک(. بررسی رابطه بین 139۶اکبر )عظیمی، مریم؛ ثناگو، اکرم؛ و مبصری، علی ، فاطمه؛قاسم پور

 .52-42(، 2)1۶، مجله علمی پژوهانمتوسطه شهرستان ساری. 

ی و شناسروانی شهر کرج. هارستانیدبی هویتی در دانش آموزان دختر هاسبک(. رابطه عملکرد خانواده و 139۶کاظمی خوبان، زهرا؛ و چابکی، عزیز )
 .37-2۶(، 1)4، ی شناختپزشکروان

ی هویتی نوجوانان. هاسبکی کننده نیبشیپ(. الگوهای ارتباطی والدین 139۶و نادیان، کوثر ) فالحتی، فاطمه؛ ، سعید؛ فروغیان، زهرا؛پور یمهد

 .1۶88-1۶85(، نامهژهیو) 12روانشناسی معاصر، 

، تربیتی زنان و خانواده-فصلنامه فرهنگیدو دهه اخیر خانواده ایرانی،  راتییتغدر  شدنیجهان(. نقش 1397یی، زهرا؛ ساروخانی، باقر )محمدرضا ریم
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پژوهشی -. فصلنامه علمیآموزان نوجوان شاهد با آن در دانش ی هویتی و عوامل مرتبطهاسبک(. بررسی و مقایسه 1387هاشمی، نظام؛ و رضوی، عباس )
 .۶8-45(، 13) 3، روانشناسی تربیتی

Archer, S. L. (2008). Identity and interventions: An introduction. Identity: An International Journal of theoty and Research, 

8(2), 89-94. 

Berzonsky, M. D., Soenens, B., Luyckx, K., Smits, I., Papini, D. R., & Goossens, L. (2013). Development and validation of 

the revised Identity Style Inventory (ISI-5): Factor structure, reliability, and validity. Psychological assessment, 25(3), 

893. 

Berzonsky, M. D. (2003). Identity style and well-being: Does commitment matter. Identity,An International Journal of Theory 

and Research, 3, 131-142. 

Berzonsky,M. D., Kuk, L. S. (2000). Identity Status, Identity Processing Style, and the Transition to University. Journal of 

Adolescent Research, 15 issue: 1, 81-98. 

Berzonsky, M. D.  (1992). Identity Style and Coping Strategies. Journal of personality, 60(4), 771-788. 

Berzonsky, M. D. (2004). Identity style, parental authority, and identity commitment. Journal of Youth and Adolescence, 

33(3), 213-220. 

Chaney, D. (2012). Lifestyles. London: Routledge.  

Eckstein, D., Welch, D. V., & Gamber, V. (2001). The process of early recollection reflection (PERR) for couples and 

families. The Family Journal, 9(2), 203-209. 

Gillian, A. S., Stijn, V. P. , Grégoire, Z. (2018 ). Exposing the role of coparenting and parenting for adolescent personal identity 

processes. Journal of Social and Personal Relationships, 4(36), 1233-1255.  

Justyna, M. K, Maria, K. (2019). The empathic family and the development of mature personal identity in emerging adults. 

Journal of Youth Studies , 23(3), 269-290  

Kevin, B., Stoltz, B., & Marty, A. (2017). The work life task: Adler’s influence on career counseling and development. The 

journal of Individdual Psychology, 73(4), 295-306. 

Stoltz, K. B., Wolff, L. A., Monroe, A. E., Farris, H. R., & Mazahreh, L. G. (2013). Adlerian lifestyle, stress coping, and 

career adaptability: Relationships and dimensions. The Career Development Quarterly, 61(3), 194-209. 

Pesigan, I. J. A., Luyckx, K., & Alampay, L. P. (2014). Brief report: Identity processes in Filipino late adolescents and young 

adults: Parental influences and mental health outcomes. Journal of Adolescence, 37(5), 599- 604. 

Petti, S. (2009). Lifestyle risk factors for oral cancer. Oral oncology, 45(4-5), 340-350. 

Ryan, C. E., Epstein, N. B., Keitner, G. I., Miller, I. W., & Bishop, D. S. (2012). Evaluating and treating families: The 

McMaster approach. Routledge. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, 

and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. 

Schwartz, S. J., Cote, J. E., & Arnett, J. J. (2005). Identity and agency in emerging adulthood: Two developmental routes in 

the individualization process. Youth & Society, 37(2), 201-229. 

Seramova, B., Bianchi, G., Lasticova, B., Fichnova, K., &Hamranova, A. (2008). Analyses of Socio-Cognitive Identity Styles 

by Slovak Adolescents. International Journal of Human and Social Sciences, 2(4), 196-200. 

Soenens, B., Berzonsky, M. D., Vansteenkiste, M., Beyers, W., & Goossens, L. (2005a). Identity styles and causality 

orientations: In search of the motivational underpinnings of the identity exploration process. European Journal of 

Personality, 19, 427–442. 

Soenens, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Luyckx, K., Goossens, L., & Beyers, W. (2007). Conceptualizing parental 

autonomy support: Adolescent perceptions of promotion of independence versus promotion of volitional functioning. 

Developmental Psychology, 43(3), 633–646. 

Valyear, K. F., Culham, J. C., Sharif, N., Westwood, D., & Goodale, M. A. (2006). A double dissociation between sensitivity 

to changes in object identity and object orientation in the ventral and dorsal visual streams: a human fMRI study. 

Neuropsychologia, 44(2), 218-228. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
33

53
.1

39
9.

9.
12

.1
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ro
oy

es
h.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0743558400151005
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0743558400151005
https://journals.sagepub.com/home/jar
https://journals.sagepub.com/home/jar
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Berzonsky%2C+Michael+D
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14676494/1992/60/4
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407518757707
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407518757707
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407518757707
https://journals.sagepub.com/home/spr
https://journals.sagepub.com/home/spr
https://www.tandfonline.com/author/Micha%C5%82ek-Kwiecie%C5%84%2C+Justyna
https://www.tandfonline.com/toc/cjys20/current
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1399.9.12.1.6
http://frooyesh.ir/article-1-2232-fa.html
http://www.tcpdf.org

