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خالصه

ابعاد دلبستگی والدین و  يهنوع رابطبا هدف بررسی  این پژوهش:مقدمه

  .انجام شدهویت اخالقی با عزت نفس دانشجویان دختر 

شامل دانشجویان همبستگی-توصیفیپژوهشي آماري اینجامعه: کارروش

 289تعداد . بودند 1388ي کارشناسی دانشگاه تبریز در سال دختر دوره

اي انتخاب شدند و هاي مختلف به طور تصادفی خوشهدانشجوي دختر از رشته

مقیاس ي ابعاد دلبستگی والدین و نامهسه مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسش

همبستگی پیرسون وها از طریق ضریبداده. هویت اخالقی را تکمیل نمودند

تحلیل  SPSSافزار رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به کمک نرم

  .گردیدند

سهيدهندهنشانگام،بهگامچندگانه به روشرگرسیوننتایج: هایافته

ي سوم حاکی از آن ایج مرحلهنت .عزت نفس بودبینیپیشدرداري معنیمرحله

درصد تغییرات مربوط به عزت نفس دانشجویان دختر توسط  13است که 

- ي درونو مولفه) اعتماد و بیگانگی(مجموع متغیرهاي ابعاد دلبستگی والدین 

=12/0(شود بینی میسازي هویت اخالقی پیش
2R،05/0<P ،12/12=F.(  

به والدین، بیشترین میزان تبیین و قدرت با توجه به نتایج، اعتماد :گیرينتیجه

  .دهدکنندگی عزت نفس دانشجویان دختر را به خود اختصاص میبینیپیش

  دلبستگی، عزت نفس، والدین، هویت:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

از همکاري .انجام شده است و نتایج آن با منافع نویسندگان ارتباطی ندارد نهاد خاصیبدون حمایت مالی  ي پژوهشی دانشگاه تبریز وبا تایید کمیتهاین مقاله 

.گرددمیتشکر و قدردانی  کنندهدانشجویان شرکت
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مقدمه

. شناختی استرشد عزت نفس سالم، یک شاخص مهم سازگاري روان

داشتن عزت نفس با بسیاري از متغیرهاي شناختی، هیجانی و رفتاري 

ارتباط دارد و افراد داراي عزت نفس باال در مقایسه با افراد داراي عزت 

نفس پایین، کمتر مضطرب و افسرده شده و دچار سوء مصرف مواد می

هاي اجتماعی بیشتري برخوردارند و به احتمال زیاد، شوند، از مهارت

  ).1(سبک دلبستگی از نوع ایمن دارند 

اریکسون
1

در رشد افراد شدناجتماعی  عامل مهم عنوانبهرا خانواده  ،

دلبستگی و اولین برخورد با هنجارهاي افراد مهم، تعامل با  یناول .داندمی

نتایج). 2(دهد را ارتباط با والدین شکل می ترجامعه و فرهنگ بزرگ

ي رابطهنفس،عزتبادلبستگیسبککهدهندمینشانهاپژوهش

سی و ریاند .شودمیاشارههااز آنبعضیبهکهداردداريمعنی
2

)3 (

پذیري، سبک والدینی بر عزت نفس ي جامعههاشاره نمودند که در زمین

براي مثال، افرادي که مورد حمایت و محبت قرار گیرند . تاثیرگذار است

توانند مستقالنه رفتار کنند و عزت نفس نامشروط و یکپارچه پرورش می

شان مورد محبت قرار افرادي که بعد از تامین انتظارات والدین. دهند

دهند و به دلیل دریافت مشروط را پرورش میگیرند، عزت نفس بسیار 

گیرند که از موفقیت خود شان، یاد میتمجید براي عملکرد خوب

بنابراین سبک والدینی در . احساس خوبی داشته باشند و نه از شکست

.رشد عزت نفس فرزندان نقش مهمی دارد

نیکوالسان و-کا
3

نفسعزتبارادلبستگیهايسبکيرابطه) 4(

به چینیمعلموآموزدانش 255.دادندقرارمطالعهموردآموزانشدان

. دادندپاسخنفسعزتهايمقیاسودلبستگیسبکينامهپرسش

نفسعزتایمن،سبک دلبستگیدارايافرادکهدادنتایج نشان

نتایج ). 5(دارند ناایمندلبستگیداراي سبکافرادبهنسبتباالتري

لوکنوهاستینگرتحقیقات
4

يدلبستهدانشجویانکهمعلوم ساخت) 6(

وباالترنفسعزتدارايایمن،نايدلبستهافرادبهنسبتایمن

.هستندسالمت بهتريرفتارهاي

سبککهحاکی از آن است) 5(مویدفر و همکاران پژوهشنتایج

دلبستگیسبکاجتنابی،دلبستگیسبکدلبستگی ایمن،

بهرااجتماعینفسعزتمتغیرواریانستواننددوسوگرا می/مضطرب

باعثدلبستگی ایمنسبکافزایشکنند، یعنیدار تبیینصورت معنی

  اجتنابیسبک دلبستگیافزایشوشودمیاجتماعینفسعزتافزایش

  نفسعزتکاهشباعثدوسوگرا /مضطربدلبستگیسبکو
                                                
1Ericksson
2Deci and Ryan
3Ka-on and Nicholas
4Hustinger and Luechen

.شودمیاجتماعی

پژوهش خود اشاره نمودند که در ) 7(حجازي و نگهبان سالمی 

هاي هویت اطالعاتی، بین سبکدلبستگی ایمن به والدین، قدرت پیش

هنجاري و تعهد هویت را دارد و دلبستگی ایمن به همساالن با سبک 

یافت تحقیقات گذشته در به همین ترتیب،  .هویت هنجاري، رابطه دارد

و گی خانواد ییباال تعارضسردرگم، نوجوانان در وضعیتشده است که 

  ).2(کنند میگزارش  والدینبه پایینی را نسبت امنیت دلبستگی 

گیري هویت کامال یکپارچه نیز یکی از عالوه بر عزت نفس، شکل

معتقد ) 9(اریکسون ). 8(شناختی بهینه است هاي کارکرد روانشاخص

ارزیابی واقعی با حس خودمختاري در اوایل کودکی بود که رشد خود

آمیز تکلیف ایگو، خودمختاري در برابر شرم و حل موفقیت. اردرابطه د

یابد که او یک شخص مستقل تردید به این معنی است که کودك درمی

حس شک . باشنداز دیگران با آرزو و تمایالت ویژه براي انجام دادن می

- تواند به خودارزیابیو تردید نسبت به توانایی براي انجام دادن امور می

ي خود کاهش تمایل وي در کاوش هویت منفی نوجوان و به نوبههاي 

از سوي دیگر، عزت نفس مثبت به حفظ پیوستگی با وجود . منجر شود

  ).10(کند انتقاالت رشدي و نوسانات زندگی کمک می

گیري هویت، شجاعت و عامل مهم در شکل) 9(طبق نظر اریکسون 

ها از این پژوهش. د استي خواستقالل فرد در انتخاب و هدایت آینده

براي مثال، مارسیا. کندها حمایت میفرضیه
5

اظهار داشت که افراد ) 11(

هاي هویت موفق، سطوح باالیی از عزت نفس را نسبت به در وضعیت

به طور مشابه، . کنندافراد داراي هویت زودرس و سردرگم گزارش می

ییر کمتر عزت جوانان داراي هویت موفق و وضعیت وقفه، در معرض تغ

هاي تحولی عالوه بر این، پژوهش. گیرندزا قرار مینفس در شرایط تنش

شان عزت نفس باالیی دهند که افرادي که در سراسر نوجوانینشان می

داشتند، نمرات باالتري در مدرسه کسب نمودند، کمترین حساسیت در 

). 12(ند مصرف مواد شدبرابر فشار همساالن داشتند و کمتر گرفتار سوء

گیري هویت، سرانجام، عزت نفس مثبت ممکن است در فرایند شکل

  .سهم مهمی داشته باشد

زا، انعطاف نشان افراد با عزت نفس باال، در برابر مسایل بالقوه چالش

به طور مشابه، . شدندداده و به احتمال زیاد درگیر کاوش هویتی می

- شف و وارد کردن جنبهتواند بر رضایت فرد در کي اجتماعی میزمینه

مدرسه، دوستان، خانواده و جامعه تاثیر /هاي کارهایی از فرهنگ و محیط

. بخشدي اصلی را ارتقا گذاشته و حس خودمختاري و استقالل از خانواده

دهند، به داشتن حس نوجوانانی که منزلت خاصی به کشف کردن می

به احتمال زیاد، درگیر تعلق به خانواده، دوستان و اجتماع ادامه داده و 

                                                
5Marcia
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هایی از تعامل فرد و چنین عنوان شده که جنبههم. شوندبررسی هویت می

گیري هویت، یابی را در فرایند شکلمحیط، کشف هویت و خویشتن

  .)2(بخشند ارتقا می

ي اخیر با استفاده از رویکرد وضعیت صدها مطالعات در طی سه دهه

که این رویکرد، با بسیاري از  هویت انجام گرفته و مشخص شده است

بر اساس مرور . فردي ارتباط دارداي، بین فردي و درونهاي زمینهویژگی

- شواهد تجربی پیشین، افرادي که به عنوان افراد داراي هویت موفق طبقه

زا خوب ایفاي نقش کرده، سطوح شوند، در شرایط تنشبندي می

تا حدي در برابر دستکاري . کنندباالتري از رشد اخالقی را استدالل می

عزت نفس، مقاوم هستند و ظاهرا فرایند خودتنظیمی درونی شده دارند 

)11،13.(  

پیوستگی هیجانی، میزان باالي /هاي این افراد با وجود دلبستگیخانواده

، سطوح متوسط به پایین )فردیت(تمجید، بیان صریح اختالف عقاید 

ي عنوان شیوهاز کنترل رفتاري بهنوجوان و حداقل استفاده - تعارض والد

هویت افرادي که به عنوان ). 14(اند فرزندپروري مشخص گردیده

ها بندي شدند، مشابه جوانان موفق بودند اما آنوضعیت وقفه طبقه

اضطرب بیشتري داشته و در مقایسه با افراد داراي هویت زودرس، 

به طور مشابه، ). 15(پذیرفتندحداقل میزان می هاي استبدادي را بهارزش

هاي فرزندان داراي هویت وقفه از بیانگريخانواده
1

و ترغیب  

خودمختاري برخوردار بوده اما از نظر انسجام خانواده، ضعیف بودند 

)14،16 .(  

از سوي دیگر، افراد با هویت زودرس، از عقاید استبدادي، بیشتر 

و وقفه، در سطوح  حمایت کردند و در مقایسه با افراد داراي هویت موفق

ناپذیر تر رشد اخالقی ارزیابی شدند و فرایند تفکر بسیار انعطافپایین

ي برندنعالوه بر این، نظریه). 11(داشتند 
2

کند که عزت نفس بیان می 

پذیري براي اعمال خود، هایی مانند مسئولیتپایدار باال از طریق روش

بق با فضایل، تقویت پذیرش حقیقت نسبت به خود و اصرار بر عمل مطا

ي بنابراین حفظ عزت نفس با فضایل و هویت اخالقی، رابطه. گرددمی

  ).17(مستقیم دارد 

نفس، هویت یکی دیگر از متغیرهاي مهم شخصیتی موثر بر عزت

- ي تعهد به اصول اخالقی را دربرمیهویت اخالقی، سازه. اخالقی است

ندوجهی است، اما یک اي غنی و چاگر چه هویت اخالقی، سازه. گیرد

ي شناختیوارهي مهم آن ممکن است یک خودطرحجنبه
3

باشد که 

هاي از زبان مشتركپیرامون مجموع
4

) صادق بودن، مهربانی، عدالت(

                                                
1Expressiveness
2Branden
3Cognitive Self-Schema
4Common-Language

هاي خصوصی و دهی شده و براي جنبههاي صفات اخالقی سازمانتداعی

ي تعریف هویت اخالقی دو این شیوه. عمومی هویت شخص، مهم است

ي بین هویت اخالقی شخص و رفتار وي، ابتدا رابطه: سازدروضه را میمف

ي وارهي مربوط به این طرححداقل از طریق نیاز به حفظ یک خودانگاره

اخالقیخود
5

دوم این که هویت اخالقی شخص در .شودهدایت می 

ي اجتماعی، ارتباط با سایر اهداف اخالقی و الگوهاي رفتاري در شبکه

قدرت این تداعی با خود به عنوان خودبینی هویت . تصور استقابل 

چنان که اگر هویت اخالقی شخص براي درك . شوداخالقی مربوط می

قایل باشد، در آن صورت آمادگی ) پایین(فرد از خودش، اهمیت زیادي 

هاي مختلف، ها و موقعیتي وابسته به خود در زمینهوارهیادآوري طرح

هویت . تاثیر بگذارد) پایین(و رفتار اخالقی باال  ممکن است بر قضاوت

اخالقی یک منبع مهم انگیزش اخالقی است که به تطابق بیشتر بین اصول 

مطابق نظر اریکسون، . شوداخالقی شخص و اعمال اخالقی منجر می

ي متفاوت است و به طور معتبر، هویت هویت اخالقی داراي دو جنبه

که ریشه در هسته بودن آن قرار دارد و کند تجربه شده را تعریف می

  ).18(گیرد صداقت نسبت به اعمال خود را دربرمی

طور ، عزت نفس و رشد هویت افراد به)19(طبق دیدگاه اریکسون 

ي هویت اخالقی ناگشودنی به هم مرتبط هستند اما تحقیقات اندکی رابطه

  .با عزت نفس را بررسی نمودند

هايمولفهبین ابعاد دلبستگی ورتباطابا هدف بررسیحاضرتحقیق

  .انجام شدبا عزت نفس دخترانهویت اخالقی

  کارروش

همبستگی شامل دانشجویان -ي آماري این پژوهش توصیفیجامعه

ي کارشناسی ترم اول و دوم دانشگاه تبریز در سال تحصیلی دختر دوره

بوده اي اي چند مرحلهگیري، به صورت خوشهروش نمونه. بود 1388

با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه تاباکنیک و فیدل. است
6

تعداد ) 20(

- مندي از واحدهاي نمونهدانشجوي دختر در سه مرحله با بهره 289تعداد 

هاي مختلف شامل علوم گیري مختلف شامل دانشگاه تبریز و دانشکده

انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی و انتخاب یک یا دوکالس از هر 

پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت . نشکده انتخاب شدنددا

ابعاد هاينامهها، مقیاس عزت نفس و پرسشو همکاري آزمودنی

دلبستگی والدین و همساالن و هویت اخالقی توسط دانشجویان تکمیل 

  .شدند

  ابزار پژوهش

                                                
5Moral Self Schema
6Tabachnick and Fidell
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ترینرایجايگویه 10مقیاساین:روزنبرگنفسعزتمقیاس - الف

پایاییواعتبارمتنابهیتحقیقاتواستنفسعزت گیرياندازهمقیاس

جاج).21(اند دادهقرارمورد حمایتراآن
1

پایایی) 24(همکارانو

، 80/0، 82/0نمونهچهاررويکرونباخآلفايروشبارامقیاساین

پایاییشبانی و همکارانتحقیق شیخدر. گزارش کردند 89/0و  88/0

و  75/0ترتیببهتنصیفوکرونباخآلفايروشدوبامقیاساین

- نمرهباآننمراتمقیاس،اینرواییبررسیجهت. دست آمد به 60/0

نتایج. شدندهمبستهشغلیخشنوديوخودکارآمديهايمقیاسهاي

مقیاسدوبانفسعزتمقیاسبینهمبستگیکهدادنشان

دوهراست که 27/0و  64/0ترتیببهشغلیخشنوديوخودکارآمدي

  ).22(دار هستندمعنی001/0سطح در

)IPPA(ي ابعاد دلبستگی والدین و همساالن نامهپرسش- ب
2
ي نسخه:

آیتم تشکیل  25ي دلبستگی والدین و همساالن، از نامهي پرسشتغییریافته

ها هاي عاطفی، شناختی و رفتاري دلبستگی آزمودنیشده است که جنبه

براي بررسی ي مذکورنامهپرسش. کندبه والدین ارزیابی میرا نسبت 

بیگانگیابعاد گوناگون دلبستگی شامل اعتماد متقابل، کیفیت ارتباط و
3

آیتم احساس امنیت  10مقیاس اعتماد با خرده. طراحی شده است

ها، هاي هیجانی آندهی والدین نسبت به نیازپاسخگویان در میزان پاسخ

مقیاس آیتم، کمیت و کیفیت ارتباط کالمی و خرده 9با بعد ارتباطی 

. سنجدو انزوا را می) توجهیبی(سئوال احساسات بیگانگی  6بیگانگی با 

. باشدي دلبستگی ایمن بیشتر میدهندهنمرات باال در هر مقیاس، نشان

ي همبستگی با ي مانند اعتبار سازه و همگرایی این ابزار از طریق محاسبه

حمایت و همبستگی خانواده، بهزیستی درونی، رضایت از تعارض، 

تایید شده است ... اضطراب، رویدادهاي زندگی و /زندگی، افسردگی

جاناتان). 23(
4

نامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی این پرسش) 24(

 93/0و پایایی آزمون و آزمون مجدد را در عرض سه هفته  91/0تا  68/0

                                                
1Judge
2Inventory of Parent and Peer Attachment
3Alienation
4Jonathan

میزان پایایی ابزار ترجمه شده در این پژوهش توسط محقق . برآورد کرد

نامه با بعد از تایید روایی صوري و محتوایی، پایایی پرسش. بررسی شد

هاي دلبستگی مادر، پدر و همساالن به روش آلفاي کرونباخ براي مقیاس

  .دست آمدبه  86/0و  83/0، 85/0ترتیب 

اي گویه 5مقیاس دو خردهمتشکل از :ي هویت اخالقینامهپرسش-ج

- ي شرکتاي از صفات اخالقی که براي خودپندارهدرجه(درونی : است

کنندگان تا چه شرکت(و نمادپردازي )) α=84/0(کنندگان مهم است 

دهند میزان هویت اجتماعی مبتنی بر صفات اخالقی را در ظاهر نشان می

)85/0=α .(( قی صفت منش اخال 9به پاسخ دهندگان لیستی از) به عنوان

ها درخواست شد ارایه و از آن) مثال دلسوز، مهربان، صادق، عادل و غیره

عبارت در یک  10که تصویر فرد داراي آن صفات را تجسم نمایند و به 

. دهندپاسخ می) 2(تا کامال موافقم ) 1(اي از کامال مخالفم درجه 7طیف 

گیري هویت اخالقی زهشواهد قابل توجهی در حمایت از اعتبار سازه اندا

  ).25(خود یافت شده است 

  نتایج

- دانشجوي دختر دانشگاه تبریز از دانشکده 289در این مطالعه، تعداد 

بین ابعاد هاي علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی از نظر ارتباط

جدول . با عزت نفس بررسی شدندهویت اخالقیهايمولفهدلبستگی و

همبستگی متقابل . دهدانحراف معیار متغیرها را نشان میمیانگین کلی و  1

دهند که از بین ابعاد دلبستگی به والدین، بین متغیرهاي مربوط نشان می

و ) r=16/0و >01/0P(و بیگانگی ) r=24/0و >01/0P(بعد اعتماد 

با متغیر ) r=22/0و >01/0P(سازي درونی- مقیاس هویت اخالقیخرده

دار براي همین الگوي ارتباط معنی. االیی دارندعزت نفس همبستگی ب

، )r=12/0و >05/0P(هاي هویت اخالقی با بعد اعتماد به ترتیب مولفه

- ي خرده، رابطه)r=13/0و >05/0P(ي نمادسازي با بیگانگی مولفه

. یافت شد) r=35/0و >01/0P(هاي هویت اخالقی با همدیگر مقیاس

دلبستگی به والدین با هیچ کدام از متغیرها عالوه بر این، بعد ارتباط در 

  ).P<05/0(داري نداشت ي معنیرابطه

  

بین و مالكآمار توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پیشهاي شاخص-1جدول

  نمادسازي  سازيیدرون  بیگانگی  ارتباط  اعتماد  عزت نفس  انحراف معیار  میانگین  متغیر

            -  96/41005/8  عزت نفس

63/224/0  32/13  اعتماد **-            

43/0  85/1373/204/0  ارتباط **-        

54/1083/216/0  بیگانگی **04/0  06/0-  -
      

22/0  004/4  16/25  درون سازي **12/0 *10/0  04/0-  -    

12/0  03/0  69/4  54/18  نمادسازي *009/0  13/0 *35/0 **-  

05/0P<
*

01/0
**P<  
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هاي سبک(بین به منظور تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرهاي پیش

بر تغییرات مربوط به عزت نفس از رگرسیون ) اخالقیدلبستگی و هویت 

در این روش، متغیرهاي . چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید

هاي دلبستگی به عنوان متغیرهاي سبکهاي هویت اخالقی ومقیاسخرده

در . عنوان متغیر مالك مورد بررسی قرار گرفتندنفس بهبین و عزتپیش

شان با متغیر مالك بین با توجه به شدت ارتباطیشاین روش، متغیرهاي پ

به ترتیب وارد معادله شده و ) ترین ارتباطترین تا ضعیفاز قوي(

بینی متغیر داري در افزایش دقت پیشبین که سهم معنیمتغیرهاي پیش

 2دست آمده در جدول نتایج به. انداند، وارد معادله نشدهمالك نداشته

  .ارایه شده است

  

بینی عزت نفس دخترانروش گام به گام ابعاد والدینی، هویت اخالقی و مذهبی براي پیش خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه به-2جدول

شاخصمتغیر

  B  βtPR  ٢R  ٢R∆
  

E.S
  

F
  

P  
  001/0  51/13  79/7  04/0  05/0            1مدل 

            22/0  001/0  71/3  22/0  47/0  اعتماد

  001/0  78/13  07/069/7  08/0  30/0          2مدل 

            44/020/053/3001/0  سازيدرون

            001/0  14/3  18/0  67/0  اعتماد

  001/0  88/9  58/7  09/0  10/0  31/0          3مدل 

              001/0  32/3  19/0  41/0  سازيدرون

              007/0  12/3  /.18  65/0  اعتماد

              006/0  -23/2  -13/0  -42/0  بیگانگی

    

هاي کنندگی باالي سبکبینیي توانایی پیشدهندهنشان 2نتایج جدول 

در عزت نفس دانشجویان دختر در بین تمامی دلبستگی و هویت اخالقی

توان ي یک میمرحلههاي با توجه به داده. باشدمتغیرهاي مستقل می

و ضریب تبیین ) R=24/0(اظهار داشت که ضریب همبستگی چندگانه 

)06/0=R2
به . دار استاز لحاظ آماري معنی) F=001/0در سطح  

 6عبارت دیگر، اعتماد به عنوان یکی از ابعاد دلبستگی والدین به تنهایی 

. ندکدرصد واریانس مشترك عزت نفس دانشجویان دختر را تبیین می

ضریب ) F=001/0(داري ي دوم، حاکی از سطح معنینتایج مرحله

R2=009/0(و ضریب تبیین ) R=30/0(همبستگی چندگانه 
به این . است) 

سازي زیرمقیاس هویت اخالقی معنی که مجموع متغیرهاي اعتماد و درون

دست نتایج به . باشنددرصد واریانس مشترك با متغیر وابسته می 9داراي 

داري ضریب همبستگی ي سوم این روش، نشانگر معنیدر مرحلهآمده 

R2=11/0(مجذور ضریب همبستگی چندگانه  و) R=34/0(چندگانه 
 (

بین به بیانی دیگر، مجموع متغیرهاي پیش. باشدمی) F=001/0(در سطح 

 11توانستند ) سازي و میزان بیگانگی از والدیناعتماد، درون(در این مدل 

در نهایت، نتایج حاصل از . درصد واریانس متغیر مالك را تبیین کنند

هاي هویت مذهبی مقیاسمدل چهارم این روش، افزودن یکی از خرده

درصد به واریانس مربوط عزت نفس  2یعنی یکپارچگی باعث افزایش 

صد تغییرات عزت نفس دانشجویان در 13بنابراین . شوددانشجویان می

دختر توسط مجموع متغیرهاي دو بعد مهم دلبستگی به والدین و هویت 

به طور کلی، در میان تمام متغیرها، اعتماد به . شودبینی میاخالقی پیش

کنندگی عزت نفس دانشجویان بینیوالدین، بیشترین میزان تبیین و پیش

  .دختر را به خود اختصاص داده است

ث بح

پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بعد اعتماد دلبستگی و عزت 

ي منفی و ي مثبت و اما بین بعد بیگانگی و عزت نفس، رابطهنفس، رابطه

هاي عملی درونی ي ایمن، مدلافراد دلبسته. داري مشاهده گردیدمعنی

ي هاي عملی درونی افراد دلبستهمثبتی از خود دارند، در حالی که مدل

بنابراین، داشتن الگو و . دوسوگرا، از خود منفی است- ناایمن مضطرب

دهد تصویر انتزاعی مثبت از خود، این امکان را به افراد ایمن و اجتنابی می

دوسوگرا عزت نفس باالتري داشته باشند - که در مقایسه با افراد مضطرب

را دوسوگ-و ساختار خود افراد ایمن نسبت به افراد اجتنابی و مضطرب

عزت نفس افراد با سبک دلبستگی ایمن . منسجم، پیچیده و متعادل است

به این معنی که ارزیابی از خود . دوستداري همبسته است-بیشتر با خود

ي ایمن بر توجه مثبت درونی شده از طرف دیگران مبتنی افراد دلبسته

آرمسدن و گرینبرگ). 26(است 
1

اهمیت دلبستگی به والدین و ) 23(

شناختی نوجوانان بررسی کردند و نشان ط آن را با سالمت روانارتبا

شناختی و کیفیت ي معنی داري بین سالمت رواندادند که رابطه

نوجوانانی دلبسته به صورت ایمن، در . دلبستگی به والدین وجود دارد

                                                
1Armsden and Greenberg
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طور ناامن دلبسته شدند، از عزت نفس باالتري مقایسه با نوجوانانی که به

رسد صمیمیت و پذیرش والدین در احساس نظر میبه . دندبرخوردار بو

- پذیرش و کفایت فرزندان سهیم است و منجر به ادراك خود مثبت می

آموزاندانشنفسعزتبادلبستگیهايسبکيرابطه). 27(شود 

به معلموآموزدانش 255در یک مطالعه،. گرفته استقرارمطالعهمورد

دادند و پاسخنفسعزتهايمقیاسودلبستگیسبکينامهپرسش

نفسعزتایمن،دلبستگیسبکدارايافرادکهدادنتایج نشان

نتایج ). 5(دارند ناایمندلبستگیداراي سبکافرادبهنسبتباالتري

ایمنيدلبستهدانشجویانکهلوکن معلوم ساختوهاستینگرتحقیقات

رفتارهايوباالترنفسعزتدارايناایمن،يدلبستهافرادبهنسبت

  ).6(هستند بهتريسالمت

سازي مقیاس درونخردهبین هاي پژوهش آن بود که از دیگر یافته

در .داري وجود داردي مثبت معنیرابطه،عزت نفسهویت اخالقی و 

نفس و هنجارهاي بین عزت يرابطهتوان گفت که تبیین این یافته می

مند، هنجارهاي عزتانسان. سازنده استتعامل مثبت و یک اخالقی، 

پایدار کند و رعایت هنجارهاي اخالقی به تقویت واخالقی را رعایت می

  .انجامدشدن عزت می

نایلکشفاینبهخودعقالنیهايکارگیري مهارتبهبانوجوانان

رفتارشان،يو نحوهکنندمیاحساسوفکرآن چهبینکهشوندمی

را مختلفیاحتماالتتوانندمیهاآنبر این اساس،. داردوجودتفاوت

مستعد نارضایتی ازوگرفتهدر نظردارد،وجودرفتاروتفکربرايکه

داراينوجوانانچونرسدمینظردیگر، به  از سوي. باشندخویش

و بازخوردهاينمودهکسببیشتريمعموال موفقیتاطالعاتی،هویت

وبودهخودازمثبتیتصوردارايکنند،میفتدریامثبتیاجتماعی

 بهاجتنابی/سردرگمهویتداراينوجواناناما. دارندعزت نفس باالتري

  برايفرصتیتجربیات جدید،اطالعات وبهنسبتبسته بودنيواسطه

  عزت نفسونداشتهمحیطازمثبتبازخوردهايوموفقیتکسب

  .)28(دارند پایینی

بینی ابعاد دلبستگی والدین و حاضر شواهدي در پیشاگر چه پژوهش 

هویت اخالقی با عزت نفس دانشجویان دختر فراهم نمود، ولی 

- ها، به تعمیمیکی از این محدودیت. هایی نیز وجود داشتمحدودیت

ي حاضر را دانشجویان دختر شود که نمونهها مربوط میپذیري یافته

تواند به دست آمده نمی نتیجه نتایج بهدر . دادنددانشگاه تبریز تشکیل می

شود محققان، پیشنهاد می. هاي قومی و فرهنگی تعمیم یابدسایر جمعیت

  .هاي دیگر مورد بررسی قرار دهنداین روابط را در جمعیت

- میپیشنهادهامسئولین دانشگاهبهپژوهشهاي اینیافتهازاستفادهبا

روانی ارتقاي بهداشتدر امردتواننمیشناسان و مشاورانشود روان

ارتقايهايروشدر موردآنانسئواالتبهدانشجویان، از طریق پاسخ

ایجادبرايیافتنیو دستمناسباهدافتعیینبهنفس، کمکعزت

تقویت واجتماعیمناسبرفتارهايآموزشفعالیت،يانگیزهشوق و

بر عالوه  .برداشتهاي مثبتی مناسب، گامهايروشبامذهبیيروحیه

مناسبهايزماندربایدهاي دانشگاهشناسان مراکز مشاورهاین، روان

کههاییاز فرصتنیزهاآنتاکنندارایهاساتیدرا بهالزمهايآموزش

هايراهنماییکنند واستفادهآید،میبه وجوددرسدر کالسگاه

این پژوهشهايیافتهاستامید. باشنددانشجویان داشتهبرايراالزم

وواقع شودمفیددانشجویان دخترمشکالتازیکیشناختدربتواند

گروهمشکالت در اینحلهايشیوهدراصالحبابتوانآندنبالبه

    .برداشتقدمرفع مشکالت،در جهتصحیحریزيبرنامهیکباسنی

  گیرينتیجه

- بیشترین میزان تبیین و قدرت پیشبا توجه به نتایج، اعتماد به والدین، 

  .دهدکنندگی عزت نفس دانشجویان دختر را به خود اختصاص میبینی
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