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Abstract
Aim: The study aims was to determine the role of identity styles and
meaning in life in mental health girl students. Method : Method of research
was correlation and the research population being the Behbahan Islamic Azad
University girl students (308 patients) were enrolled in the four disciplines.
To conduct this study, 152 girl students selected by cluster random sampling
method. Assessment tools were consisted of indentity styles inventory
Berzonesky (1989), general health questionnaire Goldberg (1972) and
purpose in life Crombaugh and Maholic(1969)inventory. Data were analyzed
by using pearson`s correlation coefficient and stepwise multiple regression
analysis. Results: Results showed that there were significant relationships
between Identity informational style with depression and between Meanings
in life with mental health and there were significant multiple correlation
between meaning in life and Identity normative style with mental health and
the most predictive variables for mental health of students. Conclusion: The
purpose and meaning of life and the other having the proper identity of the
style will lead to an increase in mental health. Then people can use the
appropriate training and finding purpose and meaning in life, and then, feeling
joy in his life successful. Also with respect to identity and a sense of style
that's the way it seeks with all aspects of physical, psychological, social and
mental goes Providing training to the competent authorities for personal and
social development, the underlying identity development, increased
expression in normal and mental health in them.
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چکيده
هدف :هدف اين پژوهش تعیین نقش سبکهاي هويت و معناي زندگي در بهداشت رواني دانشجويان بود.
روش :روش پژوهش همبستگي و جامعه آماري کلیه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي بهبهان به
تعداد  803نفر در  4رشته روانشناسي ،حقوق ،زمینشناسي و علوم ،و صنايع غذايي بود .از میان آنها
 151نفر به روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند و به پرسشنامه سبکهاي هويت برزونسکي
( ،)1131سالمت عمومي گلدبرگ ( )1111و معناي زندگي کرامباف و ماهولیک ( )1191پاسخ دادند.
يافتهها :نتايج نشان داد رابطه بین سبک هويت اطالعاتي با افسردگي و معناي زندگي با بهداشت روان
معنيدار و رابطه چندگانه معنيداري بین معناي زندگي و سبک هويت هنجاري با بهداشت روان برقرار
است و اين متغیرها بهترتیب ،بیشترين سهم را در پیشبیني بهداشت روان دانشجويان دختر دارند.
نتيجهگيري :از آنجا که داشتن هدف و معني در زندگي و از طرفي برخورداري از سبک هويت مناسب
منجر به افزايش بهداشت روان ميشود؛ بنابراين افراد ميتوانند با استفاده از آموزشهاي مناسب و يافتن
هدف و معني در زندگي و متعاقب آن احساس شادماني بیشتر ،به زندگي موفقیتآمیزي دست يابند.
همچنین با توجه به اين که سبک هويت و بهعبارتي روشي که فرد از آن طريق به تمام جنبههاي فیزيکي،
رواني ،اجتماعي و ذهني خود معني ميبخشد از اهمیت چشمگیري برخوردار است؛ الزم است اولیاي تربیتي
بستري شايسته براي رشد فردي و اجتماعي جوانان فراهم آورند ،و زمینهساز رشد هويت ،ابراز وجود سالم
و افزايش بهداشت روان در آنها شوند.

کليدواژهها :بهداشت روان ،زنان ،دانشجويان ،سبکهاي هويت ،معناي زندگي

 .1نويسنده مسئول ،دانشجوي دکتري روانشناسي تربیتي دانشگاه شیراز ،ايران
Email: ehyakonandeh@yahoo.com
 .1دانشیار دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شیراز ،ايران
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مقدمه
بهداشت روان از ضروريتهاي اساسي زندگي دانشجويي است که توجه به آن در رشد و توسعة
جامعه اثر مستقیمي دارد و پرداختن به آن شرط اساسي در بهرهوري بهینه از نیروهاي کارآمد و
تحصیل کرده است .در دوران دانشجويي عوامل آموزشي ،رواني -اجتماعي ،اقتصادي ،نگراني از
آينده در زمینه اشتغال ،ازدواج و نظاير آن ،از جمله عوامل و رويدادهاي استرسزا در میان
دانشجويان است (برون .)1003 ،از طرفي دغدغه زنان و دختران فرزانه امروز ،توسعه يافتگي است.
اما توسعه يافتگي تنها در قلمرو اجتماعي يا با چشمپوشي از تعالي روانشناختي و تربیت دروني
ممکن نیست .پس بدون توجه به اين تربیت دروني و تعالي روانشناختي ،بهداشت رواني زن و
نقشهاي چندگانهاي که در محیطهاي مختلف زندگي خود در جامعه ايفا ميکند ،توسعه يافتگي
محال به نظر ميرسد (حجازي و فرتاش .)1835 ،بر اين اساس الزم است به عوامل مؤثر بر بهداشت
روان دانشجويان دختر توجه شود.
جهتگیري پردازش هويت 1که در پژوهش حاضر بررسي شده از عواملي است که ميتواند در
بهداشت روان مؤثر باشد .تعريف هويت براي اولین بار توسط اريک اريکسون 1در سال  1195ارائه
و توسط نظريهپردازان ديگر بررسي و تحلیل و قرار شد .اريکسون در زمینة هويت بر اهمیت بافت
اجتماعي تأکید ميکند ،زيرا بافت اجتماعي چیزي براي جستوجو ارائه ميکند که ميتواند
حقیقت داشته باشد .شکلگیري هويت ترکیب مهارتها ،جهانبیني و همانندسازيهاي دوران
کودکي است که بهصورت يک کل منسجم منحصر بهفرد در ميآيد که در نوجوانان احساس تداوم
گذشته و جهتگیري براي آينده را فراهم ميکند (کروگر.)1001 ،
برزونسکي و کاك ( )1005با بررسي زيربناهاي شناختي -اجتماعي شکلگیري هويت ،سبکهاي
پردازش هويت 8را معرفي و سه سبک اطالعاتي ،هنجاري و سردرگم -اجتنابي 4را فرض نمودند.
اين سبکها در واقع شیوههاي شناختي -اجتماعي براي پردازش اطالعات مرتبط با خود هستند.
سبک اطالعاتي ظاهراً سازگارانهترين سبک ،و ساز و کار کنارآمدن براي ادارة موقعیتهاي
روزانه است .افراد با سبک هويت اطالعاتي ،بهصورت فعال و آگاهانه به جستوجوي اطالعات و
ارزيابي آنها ميپردازند و سپس از اطالعات مناسب استفاده ميکنند .رابطه سبک هويت اطالعاتي
با تعمق دربارة خود ،تالشهاي مقابلهاي مساله مدار ،سبک معرفتي منطقي ،احساس نیاز به

1. identity
2. Erikson
3. identity proccesing styles
4. informational style, normative style & diffuse/avoidant style
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شناخت ،پیچیدگي شناختي ،تصمیمگیري هدفمند ،وظیفهشناسي ،پذيرش و هويت موفق ،مثبت
است (برزونسکي.)1003 ،
سبک هنجاري بر پاية تقلید و پیروي از افراد مهم در زندگي فرد بنا شده و شامل ديدگاه ذهني
بسته و خودپندارهي ثابت و سرکوبکنندة اکتشاف است .نوجوانان با سبک هويت هنجاري ،نسبت
به موضوعهاي هويتي و تصمیمگیريها به همنوايي 1با انتظارها و دستورهاي افراد مهم و گروههاي
مرجع ميپردازند و بهطور خودکار ،ارزشها و عقايد را بدون ارزيابي آگاهانه ميپذيرند و دروني
ميکنند .آنها تحمل کمي براي مواجه شدن با موقعیتهاي جديد و مبهم ،و نیاز بااليي براي
بسته نگهداشتن ساختار خود دارند.
سبک سردرگم -اجتنابي ،نماد برخورد طفرهآمیز در مشکالت است .افراد با سبک هويت
سردرگم -اجتنابي ،تعلّل و درنگ ميکنند و تا حد ممکن سعي در اجتناب از پرداختن به
موضوعهاي هويت و تصمیمگیري دارند (برزونسکي و کاك .)1005 ،بهنظر برزونسکي و فراري1
 1110در موقعیتهاي تصمیمگیري ،آنها ضمن اطمینان کمي که به توانايي شناختي خود دارند،
معموالً پیش از تصمیمگیري ،احساس ترس و اضطراب نیز دارند و در تصمیمگیري معموالً از
راهبردهاي تصمیمگیري نامناسب مانند اجتنابکردن ،بهانهآوردن و دلیل تراشي استفاده ميکنند
(حجازي و فرتاش.)1835 ،
شمس اسفندآباد ،کاکاوند و ترابي ( )1810دريافتند رابطه بین سبکهاي هويت با سالمت
عمومي معنيدار است .همچنین نتايج پژوهش طاهري ،يارياري ،صرامي و اديبمنش ()1811
نشان داد رابطه بین سبک اطالعاتي و تعهد هويت با بهزيستي روانشناختي مثبت است.
عبديزرين ،اديبراد ،يونسي و عسگري ( )1831در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که رابطه
بین سبک هويت اطالعاتي و سبک هويت هنجاري با خودکارآمد پنداري فردي و جمعي مستقیم
و و از طرفي رابطه بین سبک هويت سردرگم با خودکارآمد پنداري فردي و جمعي منفي است.
برزونسکي و کاك ( )1005در پژوهشي نشان دادند که افراد با سبک هويت سردرگم -اجتنابي
تحمل و خودمختاري هیجاني کمتري نسبت به سبک هويت اطالعاتي و هنجاري دارند .در واقع
سبک هويتي سردرگم -اجتنابي با عزت نفس پايین ،واکنشهاي افسردگي و روانرنجوري باال
بهطور مثبت در ارتباط است ،در نتیجه اين افراد سالمت عمومي بسیار پايیني دارند .نتايج پژوهش
عبديزرين ،آقايوسفي ،قائدامیني ،محمدي و کهالي ( )1833نشان داد که رابطه بین سبک هويت
اطالعاتي با افسردگي منفي و رابطه بین سبک هويت سردرگم با افسردگي مثبت است .پژوهش

1. conforming
2. Ferrari
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حسینزاده و سپاهمنصور ( )1810حاکي از آن بود که رابطه عزت نفس که يکي از عوامل مؤثر در
بهداشت روان است ،با سبکهاي هويت اطالعاتي و هنجاري مثبت و با سبک سردرگم منفي است.
نتايج پژوهش تنهاي رشوانلو ،کرامتي و سعادتي شامیر ( )1811حاکي از آن بود که دختران
داراي هويت اطالعاتي باالترين میزان عزت نفس و دختران داراي هويت سردرگم /اجتنابي داراي
کمترين نمره عزت نفس هستند .همچنین میزان خوشبیني دختران با سبکهاي هويتي مختلف
تفاوت دارد .نتايج پژوهش مکوندي حسیني ( )1839نشان داد تفاوت بین افراد با سبکهاي هويت
اطالعاتي و سردرگم نیز از نظر نشانههاي افسردگي وخیم معنيدار و هويت اطالعاتي داراي
نشانههاي افسردگي کمتري است .همچنین دوريزو ،اسمیت و گوسنز ( )1003نشان دادند رابطه
تعالي واقعي و هدفگرايانه با هويت اطالعاتي و شکل گرفته مثبت و رابطه تعالي لفظي و غیر واقعي
با يک هويت پراکنده و اجتنابي منفي است .پژوهش عبديزرين ،سجاديان ،شهیاد ،بیان معمار و
عظیمي ( )1831نیز حاکي از آن بود که رابطه بین سبکهاي هويت اطالعاتي و هنجاري با
بهزيستي رواني مستقیم و رابطه بین سبک هويت سردرگم با بهزيستي رواني معکوس است.
شريعتي ،کرجي و فکوري ( )1014نشان دادند رابطه که بین سبک اطالعاتي با سالمت روان مثبت
و رابطه بین سبکهاي هويت هنجاري و اجتنابي با سالمت روان منفي است.
يکي ديگر از عواملي که به افزايش بهداشت رواني فرد کمک ميکند ،داشتن معني در زندگي
است .از نقطهنظر تاريخي زندگي معنيدار يکي از بحث برانگیزترين مفاهیم در فلسفه و
روانشناسي بوده است .تالش براي درك ماهیت آن ،در طي قرنها تداوم داشته است و فالسفه،
روانشناسان و روانپزشکان بزرگي به بحث و تفکر درباره آن پرداختهاند .براي معناي زندگي
تعاريف مختلفي ذکر شده است .يکي از معروفترين تعاريف معناي زندگي ،توسط فرانکل (،1198
به نقل از صالحیان و میالني )1811 ،ارائه شده است .وي معتقد است هنگاميکه انسان به
فعالیتهاي مورد عالقهاش ميپردازد ،با ديگران مالقات ميکند ،آثار هنري و ادبي را تماشا ميکند
و يا به دامان طبیعت پناه ميبرد ،وجود خود را معنادار احساس ميکند .همچنین هنگاميکه
احساس ميکند که وجود و هستياش به يک منبع اليزال پیوند خورده است و خود را متکي به
چارچوبها و تکیهگاههاي گسترده و قابل اتکايي مانند مذهب و فلسفهاي ميبیند که براي
زندگيکردن انتخاب کرده است؛ معني زندگي را در مييابد و آنرا احساس ميکند.
معنا در زندگي معموالً به احساسي از يکپارچگي وجودي اشاره دارد که بهدنبال پاسخ دادن به
چیستي زندگي ،پيبردن به هدف زندگي و دستيافتن به اهداف ارزنده و در نتیجه رسیدن به
حس تکمیل بودن و مفید بودن است (يههو ،چیونگ و چیونگ .)1010 ،استايگر و فرايزر ()1009
معناي زندگي را در احساس سازنده بودن انسان ،مؤثر ميدانند و حتي ادعا ميکنند که ماهیت
انسان و وجود او منوط به دارا بودن چنین مفهومي است .ماسکارو و روزن ( )1005نشان دادند که
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معناي وجودي در افزايش امیدواري نقش مهمي دارد و افراد داراي سبک هويت منسجم از معناي
زندگي بااليي برخوردارند .دوريز و سوئننز ( )1009در پژوهشي گزارش کردند که ديدگاههاي فردي
و سبکهاي هويتي در شکلگیري شخصیت و معنادهي به زندگي افراد بهخصوص از لحاظ ديني
تأثیر بهسزايي دارد .معنادار بودن زندگي و جايگاه و اهمیت آن براي برخوردار بودن از يک زندگي
خوب و شاد ،امري انکارناپذير و غیر قابل کتمان است (ريف و سینجر 1113 ،1به نقل از کینگ،
هیکس ،کرول و دلگايسو .)1009 ،برخي از مؤلفان با توجه به يافتههاي موجود ،ادعا نمودهاند که
وجود و احساس معنا در زندگي مانند کلیدي است که ميتواند قفل و گره مشکلهاي زندگي را
باز نمايد و باعث شود تا افراد کنشهاي مثبتي انجام دهند (فرانکل ،1198 ،به نقل از صالحیان و
میالني .)1811 ،بههمین لحاظ اغلب پژوهشگران زندگي معنادار را از عوامل مهم سالمت
روانشناختي ميدانند (دباتس ،فاندرلوبه و وزمان1118 ،1؛ فرانکل1113 ،؛ يالوم1130 ،8؛ زيکا و
چمبرلین1111 ،4؛ به نقل از فلدمن و اسنايدر .)1005 ،يافتههاي پژوهشي متعددي نشان دادهاند
که وجود معنا در زندگي عنصري اساسي در بهزيستي رواني -عاطفي است و بهصورت نظامدار با
ابعاد گوناگوني از شخصیت ،سالمت جسمي و ذهني ،سازگاري و انطباق با استرسها ،مذهب و
فعالیتهاي مذهبي و اختاللهاي رفتاري ارتباط دارد (اسکنل و بکر.)1009 ،
کراوس ( )1001در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که رابطه میان داشتن معنا در زندگي
سالمندان و نرخ مرگ و میر آنان در سالهاي بعد معکوس است .دويتز ،ولسي و والش ( )1001در
مطالعه خود ،رابطه بین معنا در زندگي و خودکارآمدي دانشجويان را که يکي از عوامل مؤثر در
بهداشت روان است ،مثبت گزارش کردهاند .نتايج مطالعه فیلیون ،دوال ،دومونت ،گاگنون،
تريمبالي ،بايراتي و همکارانش ( )1001نیز نشان داد که مداخلههاي مبتني بر معني بر کیفیت
زندگي پرستاران اثر مثبت دارد .بر اساس نتايج مطالعه استراك و اشلنبرگ ( )1001احساس
شايستگي و صالحیت ،با حضور معنا در زندگي فردي و کاهش میزان عالئم بیماري رواني مرتبط
است .نتايج پژوهشهاي وسترهاف ،بوهل میجر ،وان بلجو و پات ( )1010و کلیفتاراز و پسارا
( )1011نیز نشان داد رابطه بین میزان معني در زندگي و کاهش افسردگي مثبت است .طالبزاده
شوشتري و پورشافعي ( )1810در پژوهشي نشان دادند که رابطه بین معنا در زندگي و سالمت
عمومي و مؤلفههاي آن شامل عالئم جسماني ،عالئم اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعي و عالئم

1. Ryff & Singer
2. Debats, Van der lubbe & Wezman
3. Yalom
4. Zika & Chamberlain
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افسردگي معنيدار است .همچنین نتايج پژوهش گارسیا -آالندت ،لوزانو ،نوهالز و مارتینز ()1018
حاکي از آن بود که معني در زندگي پیشبیني کننده قابل توجهي براي سالمت روان افراد است.
پژوهشهاي مورد بحث در کل اهمیت ارتباط سبکهاي هويت و معناي زندگي را با بهداشت
روان نشان ميدهد .در اين پژوهشها پژوهشگران بر رابطه يکي از اين متغیرها نظیر سبکهاي
هويت يا معناي زندگي ،با بهداشت روان متمرکز شده و به نتايجي رسیدهاند .اما از آنجا که
بهداشت روان تحت تأثیر اثرات متقابل متغیرهاي متعددي است الزم است در پژوهشهاي جاري
به بررسي همزمان متغیرهاي مورد نظر بر بهداشت روان پرداخته شود .در واقع برخورداري از يک
زندگي سالم و با نشاط براي همهي اقشار جامعه مهم برشمرده ميشود بهويژه در مورد زنان که
پرورش دهندگان جوانان اين جامعه هستند و هر گونه آسیبي که به اين قشر وارد آيد ،مستقیماً
بر سالمت جامعه تأثیرگذار است .در نتیجه انجام پژوهشهايي در زمینه بررسي عوامل مؤثر بر
بهداشت روان دختران ضرورت داشته و از اهمیت بااليي برخوردار است .با توجه به مطالب فوق
هدف اين پژوهش اين است که نقش سبکهاي هويت و معناي زندگي در بهداشت رواني
دانشجويان دختر را تعیین کند و به سؤال زير پاسخ دهد.
از بین سبکهاي هويت و معناي زندگي کداميک نقش بیشتري در پیشبیني بهداشت رواني
دانشجويان دختر دارند؟
روش
طرح اين پژوهش از نوع همبستگي و سبکهاي هويت و معناي زندگي بهعنوان متغیرهاي پیشبین
و بهداشت رواني بهعنوان متغیر مالك بود .جامعه آماري دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي
بهبهان به تعداد  803نفر در سال تحصیلي  1811-11در چهار رشته تحصیلي روانشناسي ،حقوق،
زمینشناسي و علوم و صنايع غذايي بودند .نمونه آماري با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي
خوشهاي 1چند مرحلهاي و به حجم  110دانشجوي دختر بر حسب جدول تعیین حجم نمونه
کرجسي-مورگان (نادري و سیفنراقي )1810 ،انتخاب شد .براي نمونهگیري از رشتههاي موجود
در دانشگاه ،دو رشته علوم انساني و علوم تجربي به تصادف انتخاب شد .از زير مجموعه رشتههاي
علوم انساني و علوم تجربي ،از گروه علوم انساني دو رشتههاي روانشناسي و حقوق و از گروه علوم
تجربي رشتههاي زمینشناسي و علوم و صنايع غذايي و از هر رشته نیز دو کالس بهصورت تصادفي
انتخاب شد 13 .بهدلیل نقص در پاسخگويي از بررسي کنار گذاشته شد و در نتیجه پرسشنامه
 151آزمودني تحلیل شد.
1. random cluster sampling method
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ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه سبکهاي هويت .1اين پرسشنامه توسط برزونسکي ( )1131ساخته شده و داراي
 40گويه است 11 .گويه به سبک هويت اطالعاتي 1 ،گويه به سبک هنجاري و  10گويه به سبک
هويت نامتمايز /اجتنابي اختصاص دارد ،عالوه بر سه سبک هويت 10 ،گويه در ارتباط با تعهد
هويت است که براي تحلیل ثانويه از آن استفاده ميشود و سبک هويتي محسوب نميشود .آزمودني
بايد در يک مقیاس لیکرت  5درجهاي اصالًشبیه من نیست =  ،1تا خیلي زياد به من شباهت دارد
=  5مشخص کند که هر يک از عبارتهاي ذکر شده تا چه حد نشاندهنده ويژگي شخصیتي وي
است .گويههاي  10 ،14 ،11 ،1بهصورت معکوس نمرهگذاري ميشود .برزونسکي ( )1111پايايي
هر يک از خرده مقیاسهاي سبک هويت اطالعاتي ،هنجاري و نامتمايز /اجتنابي را با استفاده از
ضريب آلفاي کرونباخ بهترتیب  0/99 ،0/91و  0/18گزارش کرده است .بهدلیل پیچیدگي برخي
جملهها وايت ،وامپلر و وين ()1113تالش کردند نسخهاي با جمالت سادهتر تهیه کنند .آنها براي
بررسي ويژگيهاي روانسنجي نسخه تجديدنظر شده ،آنرا در مورد  891دانشجو اجرا و ضريب
آلفاي کرونباخ  0/94 ،0/51و 0/13را بهترتیب براي سبکهاي اطالعاتي ،هنجاري و نامتمايز/
اجتنابي گزارش کردند .در ايران غضنفري ( )1838ضريب آلفاي  0/93را براي کل نمونه پژوهش
خود بهدست آورد .در پژوهش هاشمي ( )1818ضريب آلفاي کرونباخ براي سبک اطالعاتي برابر با
 ،0/98هويت هنجاري  0/59و سردرگم/اجتنابي  0/99و براي کل پرسشنامه برابر با  0/11بهدست
آمد .وزيري ،لطفيکاشاني ،جمشیدفر و وزيري ( )1014ضريب آلفاي کرونباخ را براي سبک
اطالعاتي  ،0/38هويت هنجاري 0/11و سردرگم/اجتنابي  0/59گزارش کردند .در پژوهش حاضر
براي تعیین پايايي پرسشنامه سبکهاي هويت از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي
سبکهاي اطالعاتي ،هنجاري ،اجتنابي بهترتیب 0 /90 ،0/95و  0/55بهدست آمد که بیانگر
ضرايـب پايايي قابل قبول پرسشنامه است .براي بررسي روايي اين پرسشنامه ،وايت و همکاران
( )1113پس از تحلیل عاملي ،سه عامل سبکهاي اطالعاتي ،هنجاري و نامتمايز /اجتنابي را مورد
تأيید قرار دادند .در پژوهش حاضر روايي پرسشنامه سبکهاي هويت از طريق تحلیل عاملي به
روش مؤلفههاي اصلي با چرخش واريماکس بررسي شد .مقدار ضريب شاخص کفايت نمونهگیري
1و آزمون کرويت بارتلت ،8شاخص کفايت ماتريس همبستگي ،نشان از وجود شواهد کافي براي
انجام تحلیل عوامل داشت .مقدار ضريب کفايت نمونهگیري  0/11و مقدار خي آزمون بارتلت

1. identity styles inventory
)2. kaiser-meyer olkin (KMO
3. Bartlets test of sphercity
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 1335/31محاسبه شد که در سطح  11درصد اطمینان معنيدار بود .نتايج تحلیل عاملي در کل
چهار عامل با ارزشهاي ويژه باالتر از  1مشخص کرد که با پرسشنامه اصلي همسو بود.
 .2پرسشنامه سالمت عمومي .1جهت اندازهگیري بهداشت رواني دانشجويان از پرسشنامه
سالمت عمومي استفاده شد .اين پرسشنامه اولین بار توسط گلدبرگ 1در سال  1111تنظیم شد
و داراي سه نسخه  13 ،11و  90سوالي است .نسخه  13سوالي اين پرسشنامه که در پژوهش
حاضر از آن استفاده شده است ،داراي  4مقیاس است و هر مقیاس  1پرسش دارد که چهار دسته
از اختاللهاي غیرروانپريشي ،شامل نشانگان جسماني را با سؤالهاي  1تا  ،1اضطراب و اختاللهاي
خواب را با سؤالهاي  3تا  ،14اختالل در کارکردهاي اجتماعي را با سؤالهاي  15تا  11و افسردگي
را با سؤالهاي  11تا  13اندازهگیري ميکند .زير مقیاسها جنبه عالمتشناسي را نشان ميدهند
و لزوماً برابر با تشخیصهاي رواني نیستند .براي هر ماده ميتوان يا به روش نمرهگذاري لیکرت
چهار گزينهاي بهترتیب از راست به چپ از « »0تا « »8نمره ،يا مقیاس پاسخ دوگانه را در نظر
گرفت .در مقیاس پاسخ دو گانه ،انحراف آسیبشناسي از بههنجار ،در هر مقیاسي بهکار برده
ميشود .در سیستم نمرهگذاري لیکرت شدت عالئم ارزيابي ميشود و نمره بیشتر ،افزايش عالئم
را نشان ميدهد .تقوي ( )1830ضرايب پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از روش باز آزمايي،
تنصیفي و آلفاي کرونباخ بهترتیب 0/18 ،0/10و 0/10گزارش نمود .در پژوهش حاضر از روش
نمرهگذاري لیکرت استفاده شد و براي تعیین پايايي پرسشنامه سالمت عمومي از روش آلفاي
کرونباخ استفاده شــد که براي کل پرسشنـامه برابر با 0/11و براي مؤلفههاي نشانگان جسماني،
اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعي و افسردگي بهترتیب  0/10 ،0/35 ،0/30و 0/11بهدست
آمد .تقوي ( )1830براي مطالعه روايي اين پرسشنامه از روشهاي روايي همزمان و همبستگي
خرده مقیاسهاي پرسشنامه با کل استفاده کرد .ضريب همبستگي پرسشنامه سالمت عمومي با
پرسشنامه میدلسکس  0/55و ضرايب همبستگي بین خرده مقیاسهاي اين پرسشنامه با نمره
کل بین  0/11تا  0/31متغیر بود .در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین روايي پرسشنامه سالمت
عمومي ،همبستگي هر خرده مقیاس با نمره کل مقیاس محاسبه شد .نتايج حاصله در دامنهي
 0/11تا  0/38بود.
 .9پرسشنامه معناي زندگي .8اين پرسشنامه توسط کرامباف و ماهولیک ) )1191ساخته شد
و شامل  10سؤال است .بررسي مضمون سؤالهاي آن نشان ميدهد که پرسشنامه مذکور داراي
روايي محتوايي و براي سنجش معناي زندگي ابزار مناسبي است .زيرا مضمون اين سؤالها با
)1. general health questionnaire (GHQ- 28
2. Goldberg
3. meaning life questionnaire
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مفاهیم و نظريه درماني فرانکل هماهنگ است (چراغي ،عريضي و فراهاني .)1831،آزمودني براي
پاسخ به هر سؤال عددي را از  1تا  1در پاسخنامه عالمت ميزند که بیانگر ديدگاه او نسبت به
موضوع مورد پژوهش است .نمره کل از مجموع نمرههاي همه سؤالها بهدست ميآيد .دامنه کل
از نمره  10تا  140متغیر است .نمره باالتر بیانگر معنا در زندگي و معناي قويتري است .اين
پرسشنامه براي اولین بار در ايران توسط چراغي و همکاران ( )1831ترجمه و در مورد  150نفر
از دانشجويان دانشگاه اصفهان اجرا و هنجاريابي شد .ضريب پايايي اين پرسشنامه با استفاده از
آلفاي کرونباخ  0/11بهدست آمد .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ پرسشنامه معناي زندگي براي
کل پرسشنـامه برابر با  ،0/11بهدست آمد .چراغي و همکاران ( )1831همچنین بهمنظور بررسي
روايي اين پرسشنامه میزان همبستگي نمرههاي آنرا با نمرههاي مقیاسهاي رضايت از زندگي،
سرزندگي و عاطفه مثبت و منفي 1محاسبه و همبستگي نمرههاي معناي زندگي با نمرههاي رضايت
از زندگي را  ،0/93سرزندگي را  ،0/11عاطفه مثبت را  0/53و عاطفه منفي را  -0/44گزارش
کردند .همچنین تحلیل عاملي پرسشنامه در پژوهش حاضر نشان داد که ساختار نظري پرسشنامه
از يک عامل تشکیل شده است .در پژوهش حاضر روايي پرسشنامه معناي زندگي از طريق تحلیل
عاملي به روش مؤلفههاي اصلي با چرخش واريماکس بررسي شد .مقدار ضريب شاخص کفايت
نمونهگیري و آزمون کرويت بارتلت ،شاخص کفايت ماتريس همبستگي ،نشان از وجود شواهد کافي
براي انجام تحلیل عوامل داشت .مقدار ضريب شاخص کفايت نمونهگیري  0/13و مقدار خي آزمون
بارتلت  113/38محاسبه شد که در سطح  11درصد اطمینان معنيدار بود .نتايج تحلیل عاملي در
کل يک عامل با ارزشهاي ويژه باالتر از  1را مشخص کرد که با پرسشنامه اصلي همسو بود.
شيوه اجرا .پس از کسب مجوزهاي الزم و مشخص شدن اعضاي نمونه و هماهنگي با مسئولین
ذيربط ،طبق برنامهريزي قبلي ،پس از برقراري ارتباط و کاهش حساسیت آزمودنيها راجع به
پرسشنامهها و داليل انتخاب آنها در نمونه ،توضیحهاي الزم راجع بهنحوه تکمیل پرسشنامهها
ارائه و آزمودنيها با اختیار و میل خود اقدام به تکمیل پرسشنامهها کردند 110 .پرسشنامه توزيع
شد که  151پرسشنامه کامل بود.
يافتهها
آزمودنيها از نظر وضعیت تأهل  113نفر ( 13در صد) مجرد و  84نفر ( 11درصد) متأهل ،از نظر
گروه سني  51نفر ( 84درصد)  13تا  10سال 54 ،نفر ( 89درصد)  11تا  18سال و  41نفر (80
درصد)  14سال و باالتر سن داشتند .همچنین  45نفر ( 80درصد) در رشته روانشناسي 85 ،نفر
1. positive and negative affect schedule
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( 18درصد) در رشته حقوق 18 ،نفر ( 15درصد) در رشته زمینشناسي و  41نفر ( 81درصد) در
رشته علوم و صنايع غذايي مشغول به تحصیل بودند.
جدول  .1ميانگين ،انحراف استاندارد ،پايايي (قطر) و ضرايب همبستگي (زير قطر) متغيرها
متغیرها

میانگین

انحراف
استاندارد

سبک اطالعاتي

سبک هنجاري

سبک اجتنابي

معناي زندگي

سالمت روان

نشانگان
جسماني

ـــــ
0/31
0/10
0/51
0/31

اضطراب

ـــــ
-0/11
-0/04
0/09
-0/04
-0/10
-0/09

ـــــ
-0/51
-0/83
-0/41
**-0/80
-0/93

ـــــ
0/91
0/85
0/90

P<0/01

ـــــ
0/81
0/15
**

اختالل در
عملکرد

سبک اطالعاتي
سبک هنجاري
سبک اجتنابي
معناي زندگي
سالمت روان
نشانگان
جسماني
اضطراب
اختالل در
عملکرد
افسردگي

83/11
88/08
11/11
19/11
11/41
1/54
3/98
1/93
5/51

5/14
4/11
5/81
18/11
15/80
4/85
5/05
8/15
5/35

ـــــ
ـــــ
0/58
*0/15
-0/03
**0/88
0/81
-0/01
0/11
0/05
0/01
0/01
-0/09
0/09
0/01
**-0/10 -0/14

ــ
0/81

P<0/05

*

جدول  1نشان ميدهد که رابطه رابطه سبک اجتنابي با هنجاري ،معناي زندگي با هنجاري مثبت
و رابطه اختالل در عملکرد با معناي زندگي و رابطه افسردگي با سبک اطالعاتي منفي است.
اختالل در
متغیر
سالمت
مالك
روان

جدول  .2ضرايب همبستگي چندگانه اختالل درسالمت روان با روش ورود گام به گام
آماره t
ضريب
نسبت F
ضريب
همبستگي
متغیر پیشبین
رگرسیون
تعیین
چندگانه
معناي زندگي
-1/05
-0/51
**31/01
0/85
0/51
**
هويت هنجاري
-1/35
-0/99
43/58
0/81
0/98
8/11
0/11
*
**
P<0/05
P<0/01

نتايج جدول  1تحلیل رگرسیون با روش گامبهگام نشان ميدهد که در گام اول معناي زندگي به
تنهايي  85درصد از تغییرهاي اختالل در سالمت روان دانشجويان را پیشبیني ميکند و در گام
بعدي که عامل سبک هويت هنجاري وارد ميشود اين مقدار به  81درصد ميرسد .همچنین
ضرايب بتاي استاندارد در متغیر معنيداري  -0/51و در متغیر سبک هويت هنجاري  -0/99است.
پس طبق نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام ،متغیرهاي سبکهاي هويت
«جهتگیري اطالعاتي ،هنجاري ،سردرگمـ اجتنابي» و معناي زندگي بهعنوان متغیرهاي پیشبین،
متغیرهاي معناي زندگي و سبک جهتگیري هنجاري بهترتیب پیشبیني کننده براي اختالل در
سالمت روان دانشجويان دختر هستند و ساير متغیرها در پیشبیني کنندگي اختالل در سالمت
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روان دانشجويان دختر نقشي ايفا نميکنند .با توجه به مقدار ضريب تعیین ،مشخص شد که
متغیرهاي پیشبین ياد شده  81درصد واريانس اختالل در سالمت روان دانشجويان دختر را تبیین
ميکنند.
متغیر نشانگان
مالك جسماني

جدول  .9ضرايب همبستگي چندگانه نشانگان جسماني با روش ورود گام به گام
آماره t
ضريب
نسبت F
ضريب
همبستگي
متغیر
رگرسیون
تعیین
چندگانه
پیشبین
-5/08
-0/83
**15/83
0/14
0/83
معناي زندگي
-5/10
-0/45
*19/54
0/13
0/41
هويت هنجاري
1/51
0/10
*
**
P<٠/٠۵
P<٠/٠٠

نتايج جدول  8نشان ميدهد که در گام اول معناي زندگي به تنهايي  14درصد از تغییرات نشانگان
جسماني دانشجويان را پیشبیني ميکند و در گام بعدي که عامل سبک هويت هنجاري وارد
ميشود اين مقدار به  13درصد ميرسد .همچنین ضرايب بتاي استاندارد در متغیر معنيداري
 -0/83و در متغیر سبک هويت هنجاري  -0/45است .پس طبق نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون
با روش گام به گام ،متغیرهاي سبکهاي هويت «جهتگیري اطالعاتي ،هنجاري ،سردرگمـ
اجتنابي» و معناي زندگي بهعنوان متغیرهاي پیشبین ،متغیرهاي معناي زندگي و سبک
جهتگیري هنجاري بهترتیب پیشبیني کننده براي نشانگان جسماني دانشجويان دختر هستند و
ساير متغیرها در پیشبیني کنندگي نشانگان جسماني دانشجويان دختر نقشي ايفا نميکنند .با
توجه به مقدار ضريب تعیین ،مشخص شد که متغیرهاي پیشبین ياد شده  13درصد واريانس
نشانگان جسماني دانشجويان دختر را تبیین ميکنند.

متغیر
مالك

جدول  .4ضرايب همبستگي چندگانه اضطراب دانشجويان دختر با روش ورود گام به گام
آماره t
ضريب
همبستگي ضريب نسبت F
متغیر پیشبین
رگرسیون
تعیین
چندگانه
-9/11
-0/41
**43/94
0/14
0/41
معناي زندگي
-3/10
-0/53
**88/45
0/81
0/55
هويت هنجاري
8/14
0/11
*
**
P<٠/٠۵
P<٠/٠٠

اضطراب

نتايج جدول  4تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان ميدهد که در گام اول معناي زندگي به
تنهايي  14درصد از تغییرات اضطراب دانشجويان را پیشبیني ميکند و در گام بعدي که عامل
سبک هويت هنجاري وارد ميشود اين مقدار به  81درصد ميرسد .همچنین ضرايب بتاي استاندارد
در متغیر معنيداري  -0/41و در متغیر سبک هويت هنجاري  -0/53است .پس طبق نتايج حاصل
از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام ،متغیرهاي سبکهاي هويت «جهتگیري اطالعاتي،
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هنجاري ،سردرگمـ اجتنابي» و معناي زندگي بهعنوان متغیرهاي پیشبین ،متغیرهاي معناي
زندگي و سبک جهتگیري هنجاري بهترتیب پیشبیني کننده براي اضطراب دانشجويان دختر
هستند و ساير متغیرها در پیشبیني کنندگي اضطراب دانشجويان دختر نقشي ايفا نميکنند .با
توجه به مقدار ضريب تعیین ،مشخص شد که متغیرهاي پیشبین ياد شده  81درصد واريانس
اضطراب دانشجويان دختر را تبیین ميکنند.

متغیر
مالك

جدول  .2ضرايب همبستگي چندگانه اختالل در عملکرد اجتماعي با روش ورود گام به گام
آماره t
ضريب
نسبت F
ضريب
همبستگي
متغیر
رگرسیون
تعیین
چندگانه
پیشبین
معناي زندگي
**15/18
اختالل در عملکرد
-8/10
-0/80
0/01
0/80
اجتماعي
P<٠/٠٠

**

P<٠/٠۵

*

همانطوريکه در جدول  5مشاهده ميشود ،عامل معنا داشتن زندگي  1درصد از تغییرات اختالل
در عملکرد اجتماعي دانشجويان را پیشبیني ميکند .همچنین ضرايب بتاي استاندارد در متغیر
معنا داشتن زندگي  -0/80است .پس طبق نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام،
متغیرهاي سبکهاي هويت «جهتگیري اطالعاتي ،هنجاري ،سردرگمـ اجتنابي» و معناي زندگي
بهعنوان متغیرهاي پیشبین ،متغیر معناي زندگي پیشبیني کننده براي اختالل در عملکرد
اجتماعي دانشجويان دختر است و ساير متغیرها در پیشبیني کنندگي اختالل در عملکرد اجتماعي
دانشجويان دختر نقشي ايفا نميکنند .بنابراين متغیر پیشبین ياد شده  1درصد واريانس اختالل
در عملکرد اجتماعي دانشجويان دختر را تبیین ميکنند.

افسردگي

جدول  .6ضرايب همبستگي چندگانه افسردگي دانشجويان دختر با روش ورود گام به گام
ضريب
نسبت F
ضريب
همبستگي
متغیر
آزمونt
متغیر پیشبین
رگرسیون
تعیین
چندگانه
مالك
معناي زندگي
-11/55
-0/93
**188/58
0/41
0/93
-11/18
-0/10
هويت سردرگمـ
*110/18
0/43
0/10
اجتنابي
-1/81
-0/14
-11/10
-0/14
هويت هنجاري
0/41
0/11
-1/18
-0/11
*50/83
1/10
0/18
*
**
P<٠/٠۵
P<٠/٠٠

نتايج جدول  9نشان ميدهد که در گام اول معناي زندگي به تنهايي  41درصد از تغییرات افسردگي
دانشجويان را پیشبیني ميکند و در گام بعدي که عامل سبک هويت سردرگمـ اجتنابي وارد
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ميشود ،اين مقدار به  43درصد و در گام آخر که عامل سبک هويت هنجاري وارد ميشود اين
مقدار به  41درصد ميرسد .همچنین ضرايب بتاي استاندارد در متغیر معناي زندگي  ،-0/93در
متغیر سبک هويت سردرگمـ اجتنابي  -0/10و در متغیر سبک هويت هنجاري  -0/14است .پس
طبق نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام ،متغیرهاي سبکهاي هويت «جهتگیري
اطالعاتي ،هنجاري ،سردرگمـ اجتنابي» و معناي زندگي بهعنوان متغیرهاي پیشبین ،متغیرهاي
معناي زندگي ،سبک هويت سردرگمـ اجتنابي و سبک هويت هنجاري بهترتیب پیشبیني کننده
براي افسردگي دانشجويان دختر هستند و ساير متغیرها در پیشبیني کنندگي افسردگي
دانشجويان دختر نقشي ايفا نميکنند .با توجه به مقدار ضريب تعیین ،مشخص شد که متغیرهاي
پیشبین ياد شده  41درصد واريانس افسردگي دانشجويان دختر را تبیین ميکنند.
بحث و نتيجهگيري
نتايج اين پژوهش نشان داد رابطه بین سبک هويتي اطالعاتي و افسردگي دانشجويان منفي است.
نتايج حاصل با نتايج پژوهش عبديزرين و همکاران ( ،)1833شريعتي و همکاران ( )1014و
مکوندي حسیني ( )1839هماهنگ است .در تبیین اين يافته همانطور که برزونسکي (.)1003
عنوان ميکند ،ميتوان گفت که افراد داراي سبک هويت اطالعاتي ،سختکوش ،خودتنظیمگر ،با
عزت نفس باال ،دروننگر ،داراي منبع کنترل دروني ،خودآگاه ،داراي قدرت حل مسأله و پیچیدگي
شناختي هستند .چنین افرادي معموالً نسبت به آينده امیدوار ،شاداب ،خوشقول هستند و در
هنگام انجام کارهاي خود تحت تأثیر ديگران نیستند و بر باورهاي خود تکیه ميکنند (دولینجر و
دولینجر .)1001 ،پس با توجه به موارد مذکور ميتوان انتظار داشت که افراد داراي سبک هويت
اطالعاتي از نظر سالمت روانشناختي در سطح بااليي قرار داشته باشند .بهعبارت ديگر ،افزايش
سبک هويتي اطالعاتي افراد با کاهش افسردگي آنان همراه است.
همچنین رابطه بین معناي زندگي و اختالل در سالمت روان و مؤلفههاي نشانگان جسماني،
اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعي و افسردگي دانشجويان منفي بود .بهعبارت ديگر ،افزايش
معناي زندگي دانشجويان با کاهش اختالل در سالمت روان و مؤلفههاي نشانگان جسماني،
اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعي و افسردگي آنان همراه بود .در ادامه نتايج حاصل از تحلیل
رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که متغیرهاي معناي زندگي و سبک هويت هنجاري
بهترتیب پیشبیني کننده براي سالمت روان دانشجويان هستند .بهعبارت ديگر معناي زندگي در
مقايسه با سبکهاي هويت نقش پیشبیني کنندگي بیشتري براي سالمت روان دانشجويان دارد.
در بررسي پیشبیني مؤلفههاي سالمت رواني توسط معناي زندگي مشخص شد که معناي زندگي
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قادر به پیشبیني کلیه مؤلفههاي سالمت روان است .يافتههاي حاصل از اين بخش از پژوهش
يعني پیشبیني سالمت روان توسط معناي زندگي ،با نتايج پژوهشهاي استراك واشلنبرگ
( ،)1001وسترهاف و همکاران ( ،)1010کلیفتاراز و پسارا ( ،)1011گارسیا-آالندت و همکاران
( )1018و طالبزاده ،شوشتري و پورشافعي ( )1810همسو است .نظريه معنادرماني بر
جستوجوي انسان براي رسیدن به معني تأکید دارد .در اين ديدگاه ،معنيجويي نیازي اصیل است
و برآورده گشتن آن الزمه حفظ سالمتي و تعادل در انسان است .سطوح باالي معنا در زندگي با
سالمتي جسمي و رواني همراه است .نیازي که انسان به داشتن معنا در زندگي دارد ،بايد به نوعي
تسکین يابد ،در غیر اينصورت زمینهساز بیماري ميشود .به اعتقاد فرانکل( ،1111به نقل از يزدي،
 )1833سالمت روان ،اراده معطوف به معني است و انگیزه آدمي در زندگي ،جستوجوي معني
است و تحقق آن به سالمت روان آدمي کمک ميکند.
ديگر نتايج اين پژوهش حاکي از آن بود که سبک هويت هنجاري قادر به پیشبیني سالمت
روان و مؤلفههاي آن ،بهجز اختالل در عملکرد اجتماعي است که همسو با نتايج پژوهش شريعتي
و همکاران ( )1014است .همچنین با بررسي نتايج اين پژوهش ميتوان گفت که سبک هويت
هنجاري در مقايسه با دو سبک ديگر ،بهجز يک مورد که سبک هويت سردرگم /اجتنابي قادر به
پیشبیني افسردگي بود ،قادر به پیشبیني سالمت روان دانشجويان بود .پژوهشگران از جمله
برزونسکي و کاك ( )1005معتقدند در سبک هنجاري جهت ساخت يک هويت منسجم ،تأيید
ديگران داراي اهمیت ويژهاي است و افراد با تجربه و انتظارهاي افراد مهم زندگي خود همنوايي
ميکنند .بنابراين رفتار براساس انتظارهاي ديگران ميتواند موجب حمايت و بازخورد مثبت از
سوي آنان شود .حمايت از سوي ديگران اين احساس را در فرد بهوجود ميآورد که مورد توجه
ديگران است و ديگران براي او ارزش قائلند .پس ميتواند در موقعیتهاي استرسزا به آنها تکیه
کند و مانع بهروز مشکالت جسمي و رواني براي خود شود.
همچنان که مطالعات برزونسکي و کاك ( )1005نشان داده است ،افراد هنجاري وظیفهشناس
و سازگار هستند ،احساس جهتگیري آشکاري از خود نشان ميدهند و احساس مثبتي از بهزيستي
دارند .پس ميتوان گفت افرادي که مطابق خواستهاي ديگران عمل ميکنند با توجه به بافت
فرهنگي جامعه ،موفقیتهاي بیشتري کسب ميکنند که نتیجه آن براي آنها رضايت و حصول
بهداشت رواني خواهد بود.
همچنین نتايج اين پژوهش نشان داد سبک هويت سردرگم /اجتنابي پیشبیني کننده افسردگي
است .اين نتايج با نتايج حاصل از پژوهشهاي برزونسکي و کاك ( ،)1005عبديزرين و همکاران
( )1833و مکوندي حسیني ( )1839همسو است .يافته حاصل را ميتوان اينگونه تبیین کرد که
افراد با سبک سردرگم /اجتنابي بهدلیل فقدان هدفهاي روشن و مديريت مؤثر در زندگي ،دستاورد
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با ثباتي ندارند که به آن افتخار کنند و در نتیجه خودپنداره مغشوش را پرورش ميدهند که فاقد
ارزشمندي است .بنابراين ،عوامل مذکور موجب ميشود تا شکست مکرر را تجربه کنند .در نتیجه
زمینه بروز افسردگي افراد با سبک هويت سردرگم /اجتنابي فراهم ميشود .در واقع انسانها همواره
در زندگي خود با سؤالهايي مواجهه ميشوند که بدون پاسخ به آنها هیجانهاي منفي و تنشهاي
آزارنده را تجربه خواهند کرد .بنابراين ،پاسخ ندادن به سؤالهايي چون من کیستم؟ ،خود بهخود
هیجانهاي منفي را در پي خواهد داشت .افراد داراي هويت قوي ،مستقل و خالق بوده و تفکر
پیچیدهاي دارند .در ضمن اينگونه افراد از توانايي بیشتري در ايجاد برقراري روابط صمیمانه با
ديگران برخوردارند و رضايت مثبتي از زندگي خود دارند .در مقابل افرادي که ديدگاه روشن و
ثابتي درباره خود و دنیاي خود ندارند ،هستي را بهصورت يک مجموعه پرآشوب ميپندارند.
در مجموع از يافتههاي اين پژوهش ميتوان به اين نتیجه رسید که سبک هويت مناسب قادر
است فرد را به آرامش و سالمت رواني هدايت کند .همچنین داشتن هدف و معنا در زندگي ميتواند
وحدت يافتگي فرد را تضمین کند و زمینه بهروز اضطراب ،افسردگي و ديگر مشکلهاي روانتني
را در او کاهش دهد .دستاندرکاران آموزش ميتوانند با فراهم کردن محیطي مناسب و آموزشهاي
الزم از همان مقاطع ابتدايي به بعد افراد را به اتخاذ اهداف مناسب در زندگي سوق دهند و از اين
طريق بر بهداشت روان آنها تأثیرگذار باشند.
با توجه به اينکه نمونه اين پژوهش ،دانشجويان بودند بنابراين الزم است در تعمیم يافتهها به
ديگر قشرها و گروههاي سني احتیاط شود .انجام پژوهش در مورد نمونههاي معرفتر ،همچنین
جمعیتهاي غیردانشجويي نظیر دانشآموزان و کارکنان ميتواند تعمیمپذيري بیشتري ايجاد کند.
همچنین انجام پژوهش در مورد دانشجويان دانشگاهها در نقاط مختلف کشور و مقايسه نتايج
حاصل ميتواند در تعمیمپذيري نتايج مفید باشد .از طرفي بهدلیل ماهیت تحولي سازه هويت،
انجام بررسيهاي طولي در اين زمینه ميتواند ارتباط میان سبکهاي هويت و معناي زندگي با
بهداشت رواني و همچنین عوامل مؤثر بر آنها را در يک سیر تحولي مشخص کند .استفاده از
دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري و همچنین دانشجويان پسر در نمونه پژوهشهاي
آتي از ديگر پیشنهادهاي اين پژوهش است.
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پرسشنامه سالمت عمومي )(GHQ-28
سوالها

اصالً

در حد
معمول

بیشتر از حد
معمول

خیلي بیشتر از
حد معمول

 .1آيا از يکماه گذشته تا به امروزکامال احساس کردهايد که خوب و سالم هستید؟
 .1آيا از يکماه گذشته تا به امروز احساس کردهايد که به داروهاي تقويتي نیاز
داريد؟
 .8آيا از يکماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي کردهايد؟
 .4آيا از يکماه گذشته تا به امروز احساس کردهايد که بیمار هستید؟
 .5آيا از يکماه گذشته تا به امروز سردرد داشتهايد؟
 .9آيا از يکماه گذشته تا به امروز احساس کردهايد که سرتان را محکم با چیزي
مثل دستمال بستهاند يا اينکه فشاري به سرتان وارد ميشود؟
 .1آيا از يکماه گذشته تا به امروز احساس کردهايد که بعضي وقتها بدنتان داغ و
يا سرد ميشود؟
 .3آيا از يکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگراني دچار بيخوابي
شده باشید؟
 .1آيا از يکماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار ميشويد؟
 .10آيا از يکماه گذشته تا به امروز احساس کردهايد که دائماً تحت فشار هستید؟
 .11آيا از يکماه گذشته تا به امروز عصباني و بدخلق شدهايد؟
 .11آيا از يکماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانعکنندهاي هراسان و يا
وحشتزده شدهايد؟
 .18آيا از يکماه گذشته تا به امروز متوجه شدهايد که انجام هر کاري از توانايي
شما خارج است؟
 .14آيا از يکماه گذشته تا به امروز احساس کردهايد که در تمامي مدت عصبي
هستید و دلشوره داريد؟
 .15واقعاً رشتهام مناسب است؛ اين همان تخصصي است که به درد من ميخورد.
 .19اوقات زيادي را صرف مطالعه و فهم مسائل سیاسي ميکنم.
 .11اين روزها واقعاً در مورد آيندهام فکر نميکنم؛ هنوز راه درازي در پیش است.
 .13اوقات زيادي را صرف صحبت با افراد زيادي ميکنم تا بتوانم مجموعهاي از
ارزشها داشته باشم که برايم قابل فهم باشند.
 .11در ارتباط با مذهب ،همیشه ميدانستم که به چه چیزي اعتقاد و به چه چیزي
اعتقاد ندارم ،هیچ وقت هیچ شک جدياي نداشتم.
 .10نميدانم چه تخصصي بايد بگیرم (يا به چه تخصصي تغییرش دهم).
 .11از دوران دبیرستان ميدانستهام که به دانشگاه ميروم و در چه رشتهاي
تخصص ميگیرم.
 .11ارزشهاي معیني دارم که براي گرفتن تصمیمهاي شخصي از آنها استفاده
ميکنم.
 .18فکر ميکنم داشتن عقايدي ثابت بهتر از بدون تعصب بودن است.
 .14وقتيکه مجبورم تصمیم بگیرم ،سعي ميکنم تا جاي ممکن صبر کنم تا ببینم
چه پیش ميآيد.
 .15وقتيکه مشکل شخصي دارم ،سعي ميکنم موقعیت را براي حل آن مشکل
تجزيه و تحلیل کنم.
 .19من دريافته ام وقتي که مشکلي دارم ،بهترين راه اين است که از متخصصان
(مثل روحانیون ،مشاوران ،پزشکان و وکیلها) مشورت بگیرم.
 .11بهترين چیز براي من اين است که زندگي را خیلي جدي نگیرم ،من فقط
سعي ميکنم که از آن لذت ببرم.
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 .13فکر ميکنم که بهتر است ارزشهاي ثابتي داشته باشیم تا اينکه دستگاه
ارزشي متغیري داشته باشیم.
 .11سعي نميکنم تا جايي که در توان دارم در مورد مشکلها و حل آنها فکر
نکنم.
 .80اعتقاد دارم که مشکلهاي شخصي اغلب به چالشهاي جالبي بدل ميشوند.
 .81اوقات زيادي را صرف مطالعه و فهم مسائل سیاسي ميکنم.
 .81اين روزها واقعاً در مورد آيندهام فکر نميکنم؛ هنوز راه درازي در پیش است.
 .88اوقات زيادي را صرف صحبت با افراد زيادي ميکنم تا بتوانم مجموعهاي از
ارزشها داشته باشم که برايم قابل فهم باشند.
 .84در ارتباط با مذهب ،همیشه ميدانستم که به چه چیزي اعتقاد و به چه چیزي
اعتقاد ندارم ،هیچوقت هیچ شک جدياي نداشتم.
 .85نميدانم چه تخصصي بايد بگیرم(يا به چه تخصصي تغییرش دهم).
 .89از دوران دبیرستان ميدانستهام که به دانشگاه ميروم و در چه رشتهاي تخصص
ميگیرم.
 .81ارزشهاي معیني دارم که براي گرفتن تصمیمهاي شخصي از آنها استفاده
ميکنم.
 .83فکر ميکنم داشتن عقايدي ثابت بهتر از بدون تعصب بودن است.
 .81وقتيکه مجبورم تصمیم بگیرم ،سعي ميکنم تا جاي ممکن صبر کنم تا ببینم
چه پیش ميآيد.
 .40وقتيکه مشکل شخصي دارم ،سعي ميکنم موقعیت را براي حل آن مشکل
تجزيه و تحلیل کنم.
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نقش سبکهاي هويت و معناي زندگي در...
پرسشنامه معناي زندگي کرامباف و ماهوليک
عبارت
 .1من معموالً فردي....هستم.
 .1بهنظر من زندگي..است.
 .8من در زندگيام....
 .4وجود شخصي من....
 .5بهنظر من هر روز...
 .9اگر انتخاب با من بود......
 .1بعد از بازنشستگي دوست دارم....
 .3در جهت نیل به اهداف زندگيام..
 .1زندگي من....
 .10اگر امروز آخرين روز عمرم باشد،
احساس ميکنم....
 .11وقتي به زندگيام فکر ميکنم....

دو حالت انتهايي مشخص
سرزنده و مشتاق()1
کامالً کسل()1
همیشه هیجانانگیز()1
کامالً يکنواخت()1
اهداف مشخصي دارم)1(.
هیچ هدفي ندارم)1(.
کامالً بيمعنا و بيهدف است )1(.بسیار معنيدار و هدفمند است)1(.
دقیقاً مشابه روزهاي ديگر است )1(.همیشه جديد و متفاوت از روزهاي
ديگراست)1(.
ترجیح ميدادم به دنیا نميآمدم )1(.چندينبار ديگر به دنیا ميآمدم
و همینگونه که اکنون زندگي ميکنم ،ميزيستم)1(.
به کارهاي جذابي که همیشه
بقیه عمرم را به استراحت بگذرانم)1(.
دوست داشتم بپردازم)1(.
پیشرفتم کامالً رضايتبخش بوده است)1(.
هرگز موفق نبودهام)1(.
پوچ و آکنده از ناامیدي است )1(.پر از چیزهاي خوب وجالب است)1(.
زندگي من کامالً ارزشمند
زندگي من کامالً بيارزش بوده است)1(.
بوده است)1(.
همیشه دلیلي براي بودن
اغلب نميدانم که چرا وجود دارم)1(.
خود در دنیا پیدا ميکنم)1(.

 .11هنگاميکه جهان را در رابطه با زندگي
خود در نظر ميگیرم.....

جهان ،مرا کامالً گیج ميکند)1(.
زندگي من هماهنگ است)1(.

 .18من فردي.....هستم.

بسیار مسئولیتپذير()1
وظیفه ناشناس و بيمسئولیت()1
کامالً آزاد و بر
کامالً محدود و وابسته به وراثت و محیط است)1(.
اساس ارادهاش است)1(.
وحشتناك است و من براي رويارويي با آن آمادگي ندارم)1(.
ترسناك نیست و من براي رويارويي با آن آمادهام)1(.
حتي يک
به شکل جدي و بهعنوان يک راه حل فکر کردهام)1(.
لحظه هم فکر نکردهام)1(.

 .14من معتقدم که انتخابهاي انسان...
 .15بهنظر من مرگ....
 .19در مورد خودکشي...
 .11فکر ميکنم توانايي من در يافتن يک
معني ،هدف يا رسالت...
 .13زندگي من...
 .11کارهاي روزمره در نظرم.....
 .10در زندگيام موفق به يافتن....

میزان توافق

کامالً ضعیف بوده است)1(.

جهان بهطور معنيداري با

بسیار باال بوده است)1(.

خارج از اختیار من است و توسط عوامل بیروني کنترل ميشود)1(.
کامالً تحت اراده و اختیار خودم است)1(.
تجربهاي دردناك وکسلکننده جلوه ميکند )1(.لذت بخش و باعث
خشنوديام است)1(.
هیچ هدف مهمي نشدهام )1(.مقاصد مشخص و اهداف رضايت بخشي
شدهام)1(.
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