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Abstract
Introduction: Self-differentiation is the most important concept of the theory of family systems and shows
the level of ability of a person to distinguish his intellectual and emotional processes from others. The
purpose of the present study was to investigate the mediating role of gender-related personality traits in the
relationship between identity styles, attachment with self-differentiation in nursing students.
Methods: The research method was structural equation and the statistical population of the study
consisted of all students of the Faculty of Nursing, Tehran University of Medical Sciences during the
academic year of 2018. Regarding the number of variables observed in the study, 300 students were selected
by available sampling method. The research instruments were self-differentiation questionnaire DSI-R,
Berzensky identity style questionnaire, Spence personality traits questionnaire, and adult attachment styles.
The collected data were analyzed using regression equation method.
Results: The findings of the study showed that there was a significant relationship between gender-related
personality traits, identity styles and attachment styles with self-differentiation (P≤0.001), as well as genderrelated personality (β=-0.20, P≤0.001), identity (β=-0.31, P≤0.001), and attachment (β=-0.20, P≤0.001)
had effect on self-differentiation. Gender-related personality traits is the mediator in the relationship
between identity styles, attachment with self-differentiation, so the research model has been confirmed.
Conclusions: Based on the results, it can be argued that in order to reduce self-differentiation as a negative
psychological factor, attention to the identity styles and attachment as an interpersonal factor is essential in
the field of personality dimensions of nursing students.
Keywords: Gender-Related Personality Traits, Identity Styles, Attachment, Self-differentiation, Nurse
Students
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چکیده
مقدمه :تمایز یافتگی که مهمترین مفهوم نظریه سیستمهای خانواده است و میزان توانایی فرد در تفکیک فرایندهای عقلی و احساسی
خویش از دیگران را نشان میدهد .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس در رابطه بین
سبکهای هویت و دلبستگی با تمایزیافتگی خود بود.
روش کار :روش پژوهش همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری
علوم پزشکی تهران سال تحصیلی  30-31بود .با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده در پژوهش تعداد  300دانشجو به روش نمونه
گیری دردسترس انتخاب شد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای خود تمایز یافتگی  ،DSI-Rپرسشنامه سبک هویت برزونسکی،
پرسشنامه ویژگیهای شخصی اسپنس وسبکهای دلبستگی بزرگساالن بود .دادههای جمع آوری شده با استفاده از روش معادالت
رگرسیونی تحلیل گردیده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس ،سبکهای هویت و دلبستگی با تمایزیافتگی خود
رابطه معنیداری وجود داشت ( ،)P≤0/004همچنین ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس ( ،)P≤0/004 ،β = -0/20سبکهای
هویت ( )P≤0/004 ،β = -0/34و دلبستگی ( ،)P≤0/004 ،β = -0/43بر تمایزیافتگی خود اثر دارند و ویژگیهای شخصیتی وابسته
به جنس در رابطه بین سبکهای هویت و دلبستگی با تمایزیافتگی خود میانجی گر مناسبی است ،به طور کلی مدل پژوهش تأیید
گردیده شد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج میتوان بیان نمود که جهت کاهش تمایزیافتگیخود به عنوان یک عامل روانشناختی منفی توجه به
سبکهای هویت و دلبستگی به عنوان یک عامل بین فردیدر زمینه ابعاد شخصیتی دانشجویان پرستاری ضروری است.
واژگان کلیدی :ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس ،سبکهای هویت ،دلبستگی ،تمایزیافتگیخود ،دانشجویان پرستاری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
بر این مطالعات متعدد نشان دادند که جوانان در واکنش به انواع
مختلف محرکهای اجتماعی ،مانند عالمتهای صورت ،باز خورد
اجتماعی نشان میدهد و برخی مطالعات نشان میدهد که شرایط
روانی و اجتماعی بسیاری برای توسعه هویت و شکل گیری شخصیت
بین فردی نیاز است [ . ]1تعامالت در جوانی در طول این مسیر متقابل
مبت نی بر آگاهی فرهنگی -اجتماعی متفاوت از تفکرات ،احساسات،
واعمالی است ،که افراد در باره نیازهایشان خصوصاً در باره عشق
وروابط عاطفی دارند [.]5

پس از پایان دوره کودکی ،فرد وارد مرحله جدیدی به نام جوانی
میشود که شرایط آن با مرحله قبلی متفاوت است و در این دوره،
جوانان با معضالت بسیاری از جمله هویت شناختی و بین فردی روبرو
میشوند [ .]4بسیاری رابطه عاطفی را یکی از مهمترین مولفههای
زندگی انسانها دانسته وآن را معنادارترین منبع بهزیستی در نظر
میگیرند [ ، ]2با این وجود تمامی روابط ،موفقیت آمیز نبوده و
شکست در آنها گاها امری اجتناب ناپذیر است و به طور کلی جوانی
دورهای از حساسیت عاطفی به محرکهای اجتماعی است [ .]3عالوه
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آسیب دیده ،نیازمند داشتن روحیه قوی میباشند و گاها برخی
پرستاران به دلیل ،فوت و یا آسیب شدید بیماران دچار ضعف احساسی
شدید میشوند ،که به نوبه خود سبب ایجاد نشخوار فکری وسواس گونه
در حیطه وظیفه خود میشوند ،از طرفی هرچند پژوهشهای انجام
گرفته در این زمینه دانش ما را در مورد ماهیت ابعاد شناختی هویتی
مانند تمایزیافتگی خود بیشتر نموده است ،اما هنوز به نظر میرسد که
برای پیشگیری مؤثرتر انجام پژوهشهای بیشتر در مسیر آموزشی و
درمانی ضرورت دارد ،از جانبی دیگر همه جوامع برای دستیابی به
سالمت همه جانبه اعضای خود باید عوامل مؤثر بر بهداشت روان و
بهنجاری دانشجو را بشناسد و روحیه جامعه ایرانی به گونهای است که
شخصیت یک دانشجو را در چارچوب جامعه میبیند ،لذا با شکستن
شخصیت و هویت دانشجو دستخوش اختالل میشود و از طرفی دیگر
تمایر نیافتگی دانشجویان مسئلهای است که خسارت روانی و اجتماعی
جبران ناپذیری را برجامعه دارد و چشم پوشی از آن امکان پذیری
نیست .بنابراین پرداختن به عوامل مرتبط وزیر بنایی این معضل
میتواند در کاهش رشد تمایز نیافتگی در دانشجویان گامی مؤثر بر
دارد ،بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای ویژگیهای
شخصیتی وابسته به جنس در رابطه بین سبکهای هویت و دلبستگی
با تمایزیافتگی خود میباشد؟

در نتیجه برقراری ارتباطات بین فردی در این دوران برای تشکیل
روابط عاطفی و دوستی برجسته است [ .]0در کنار این روابط احتمال
شکست نیز وجود دارد و یکی از متغیرهایی که در روابط بین فردی
مخصوصاً در روابط با جنس مخالف به آن پرداخته میشود تمایزیافتگی
خود است .تمایز یافتگی به معنای رسیدن به حدی ازاستقالل عاطفی
است که فرد بتواند در موقعیتهای هیجانی بدون غرق شدن در جو
عاطفی آن موقعیتها  ،به صورت عقالنی تصمیم گیری کند [ .]1این
سازه روانشناختی نقش مهمی در عملکرد فرد دارد و با همه فرهنگها
هماهنگ است و طبق تئوری بوئن چهار عامل تمایز یافتگی خود شامل:
واکنش هیجانی ،قطع عاطفی ،ادغامدیگران ،توانایی گرفتن موقعیت من
به عنوان شاخص میباشند [ ]8بر اساس مطالعات گاردنر و گاردشولتز
[ ]5افرادی که از سطوح پایین تمایزیافتگی برخوردارند ،هویت شخصی
تعریف شدهای ندارند و به خاطر کسب رضایت دیگران رفتار وعقاید
خود را تغیر میدهند و به طور کلی میتوان گفت هیجانات وتاثیر
پذیری از محیط در آنها غالب است .افراد تمایز نایافته از لحاظ عاطفی
به دیگران وابستهاند و به سختی برای خود فکر ،احساس و عمل
میکنند [ .]3مطالعه گراهام [ ]4نشان داد که ،هویت اجتماعی باعث
افزایش میزان تمایز یافتگی متقابل بین اعضاء و گروهها میشود .هویت
یک مدل شناختی است که چگونه افراد اطالعات مربوط به هویت را
بررسی وبررسی میکنند [ .]1پژوهش راگلینه [ ]3نشان داده است که
احساس هویت کارآمد با سالمت ذهن و هم آمیختگی اجتماعی با
دیگران همراه است به نحوی که سبب میگردد که سطوح دلبستگی
بین افراد به صورت سازگارانه ایجاد گردد .بالبی [ ]40نظریه دلبستگی
خود را به عنوان تمایل انسان به پیوندهای عاطفی قوی به افراد خاص
تعریف میکند و بسیاری از اشکال روان آزردگیها واختالالت شخصیت
حاصل محرومیت کودک از مراقبتهای مراقب یا عدم ثبات در روابط
کودک با فردی است که با او دلبستگی صورت میگیرد[.]44
پژوهشهای لئو همکاران [ ]42و چایی و چانگ [ ]43نشان داد که
عامل دلبسته کننده افراد در تعامالت عدم وجود تمایز و توجه به
ویژگیهای شخصیتی بین فردی و جنسیتی است .شخصیت جنسی
افراطی با تفاوتهایی که در هیجان و شناخت میباشد باعث میگردد،
تمایز بین افراد بیشتر گردد []41؛ نگرش شخصیتی بدون سو گیری
جنسی میتواند عامل مهمی در شرایط پراسترس اجتماعی باشد [.]2
همچنین تمایز یافتگی کم با مشکالت بین فردی با غیر هم جنس رابطه
دارد [ .]45همچنین سبکهای هویت با شخصیت رابطه دارد [ .]40در
مطالعه دوها و همکاران [ ]2نشان داده شده که بین شخصیت و
ویژگیهای متربط با آن و دلبستگی با تمایز و هم آمیختگی با دیگران
میتوان روابطی را مشاهده نمود ،در پژوهش تکسیرا و پریرا [ ]3نشان
داده شد که بین هویت ادراک شده و دلبستگی بین فردی با تمایز خود
میتواند روابطی را مشاهده نمود و همچنین گاردنر و گاردشولتز []5
دریافتند که بین ویژگیهای شخصیتی و هویتی با تمایز با دیگران
میتوان روابط تنگاتنگی را مشاهده نمود .وضعیت دانشجو وچگونگی
روابط بین دانشجویان از یک سو بازتاب شرایط اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی است از سوی دیگر معلول عوامل درونی شکل گرفته
دانشجویان میباشد [.]41
به طور کلی ،شغل پرستاری به گونهای است که افراد باید خود را برای
شرایط روحی و جسمی زیاد آماده کنند ،پرستار در مواجهه با مراجعین

تصویر XXX :1

روش کار
روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود
و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی تهران سال تحصیلی  30-31بودند و برای سازگاری با
الگوی معادالت ساختاری تعداد نمونه باید حداقل  45برابر متغیرهای
مشاهده شده باشد [ ]48و در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با
توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب  20برای هر
متغیر مشاهد شده ( ،)20×41و با احتساب احتمال وجود
پرسشنامههای ناقص و بیش برآورد  300نفر به عنوان حجم نمونه به
روش دردسترس انتخاب شدند .در ابتدا قبل از شروع نمونه گیری
توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به
آزمودنیها داده شد و همزمان رضایت نامه آگاهانه در خصوص شرکت
نمونهها در پژوهش از دانشجویان دریافت گردیده شد ،سپس
پرسشنامهها از نمونهها دریافت گردیده شد .در این پژوهش برای تجزیه
و تحلیل اطالعات بدست آمده از مدل یابی معادالت رگرسیونی
ساختاری استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار
 SPSS48و  Amos23استفاده شد .همچنین این پژوهش با کد اخالق
 IR.IAU.AK.REC.1397.006در دانشگاه واحد بندرگز به ثبت
رسیده است.
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کرونباخ روی جمعیت مورد بررسی در خرده مقیاسهای ایمن ،اجتنابی
و دو سوگرا به ترتیب  0/18 ،0/14 ،0/13به دست آمد.

پرسشنامه تمایزیافتگی خود ()DSI
پرسشنامه تمایزیافتگی خود  DSIدارای  13آیتم بوده و توسط اسکرون
و فریدلندر [ ]43ساختهشده است که شامل  1خرده مقیاس
واکنشپذیری عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی و همآمیختگی با
دیگران است و در طیف لیکرت  0درجهای پاسخ داده میشود .مؤلفه
واکنشپذیری عاطفی [ ]24 ,20 ,48 ,41 ,40 ,0 ,4بازتاب دهنده
درجهای است که فرد به محرک محیطی با حساسیت بیشازحد یا با
تغییرپذیری عاطفی پاسخ میدهد .مؤلفه جایگاه من [,45 ,44 ,1 ,1
 ]22 ,43که در کنار تعریف واضح حس خود ،میزان وفاداری به عقاید
شخصی را در زمانی که فرد مجبور به انجام خالف عقاید خود است،
مشخص میکند .مؤلفه گریز عاطفی []21 ,23 ,40 ,42 ,8 ,3 ,2
نشان دهنده احساس ترس از صمیمت و احساس آسیبپذیری
بیشازحد در ارتباط با دیگران است .سرانجام مؤلفه هم آمیختگی با
دیگران [ ،]20 ,25 ,41 ,43 ,3 ,5نشاندهنده درگیری در روابط
بیشازحد عاطفی با دیگران است .این سیاهه با مقیاس لیکرت در یک
طیف  0گزینهای از ( 4اصالً در مورد من صحیح نیست) تا ( 0کامالً در
مورد من صحیح است) درجهبندیشده است .به هر سؤال نمرهای بین
 4تا  0تعلق میگیرد .به این صورت که به گزینه  4نمره  4و به گزینه
 0نمره  0داده میشود .حداکثر نمره  210است .نمره بیشتر نشان
دهنده شرایط بدتر میباشد ،روایی این پرسشنامه مورد تأیید سازندگان
است .در پژوهش اسکرون و فریدلندر [ ]43پایایی کل آزمون با روش
آلفای کرونباخ  0/32و پایایی خرده مقیاسهای واکنشپذیری عاطفی،
جایگاه من ،گریز عاطفی هم آمیختگی عاطفی با دیگران ،به ترتیب
 0/81 ،0/84 ،0/80 ،0/83محاسبه شد .پایایی در پژوهش کریمی،
علیزاده و میرزایی ]23[ ،برای واکنش عاطفی  ،0/84گریزعاطفی ،0/11
آمیختگی با دیگران  0/18و جایگاه من  0/01بدست آمده است .در این
پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ برای برای واکنش عاطفی ،0/00
گریزعاطفی  ،0/02آمیختگی با دیگران  0/52و جایگاه من  0/13بدست
آمده است.

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
این پرسشنامه را بروزنسکی [ ]22به منظور ارزیابی جهت گیری افراد
ساخت و در سال  4332در آن تجدیدنظر شد .این آزمون یک ابزار خود
گزارشی  10عبارتی است که از چهار زیر مقیاس تشکیل شده است که
سه زیر مقیاس شامل سبکهای هویت و چهارمین زیرمقیاس مربوط
به تعهد است 44 .گویه از گویههای این آزمون برای سنجش سبک
هویت اطالعاتی 3،گویه برای سبک هنجاری 40 ،گویه برای سبک
سردرگم /اجتنابی و  40گویه برای سنجش تعهد طراحی شده است.
آزمودنی براساس یک مقیاس لیکرت پنج درجهای میزان موافقت یا
مخالفت خود را با هر گویه مشخص میکند که عدد یک در این پیوستار
به معنای مخالفت ،عدد  5به معنای موافقت کامل و عدد  3بی نظر
بودن فرد را به گویه موردنظر نشان میدهد .از جمع نمرات هر فرد در
هریک از سه سبک نمره او برای هر سبک محاسبه میشود .روایی
پرسش نامه توسط بروزنسکی [ ]22تأیید و پایایی به روش آلفا کرونباخ
برای سبک هویت اطالعاتی ،سبک هویت هنجاری و سبک هویت
اجتنابی -سردرگم به ترتیب  0/00 ،0/02و  0/13میباشد ،همچنین در
ایران غضنفری [ ]21به ترتیب  0/52 ،0/01و  0/02بدست آورد .در
پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ برای اطالعاتی ،0/03
هنجاری  ،0/13سردرگم  0/15و تعهد  0/01بدست آمده است.

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی وابسته به جنس به منظور اندازه
گیری صفات شخصیتی وابسته به جنس در افراد ،توسط Spence,
 21 ]20[ Helmreich, & Stappسوالی ساخته شده و دارای 3
زیر مقیاس است -4:زیر مقیاس ابزاری بودن (مردانگی)-2زیر
مقیاس خود بیانگری (زنانگی)  -3زیر مقیاس اندروژنیک یا
دوجنسیتی .روایی و پایایی توسط سازنگان تأیید و پایایی به روش
آلفای کرونباخ برای مردانگی  ، 0/34زنانگی  0/83و دوجنسیتی
 0/81بدست آمده است .برای شریفی [ ]24نیز روایی و پایایی این
آزمون را برای استفاده در پژوهش ،با اجرا بر روی نمونه پژوهش
محاسبه کرد .پایایی درونی آزمون از طریق بازآزمایی و با اجرا بر
روی  30نفر از افراد نمونه و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ با فاصله زمانی  4ماه در خرده مقیاس های زنانه  0/04و
مردانه  0/18و در مقیاس دو جنسیتی  0/10به دست آمد .در
پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ برای مردانگی ،0/84
زنانگی  0/13و دوجنسیتی  0/80بدست آمده است.

پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگساالن
مقیاس دلبستگی بزرگساالن که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی
 ]20[ Hazen & Shaverساخته شده و در مورد دانشجویان دانشگاه
تهران هنجاریابی شده است ،یک آزمون  45سوالی است و سه
سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا را در مقیاس 5
درجهای لیکرت (کامالً مخالفم  4تا کامالً موافقم  )5میسنجد .سؤاالت
مربوط به سبک اجتنابی 5-1-3-2-4؛ سبک ایمن 40-3-8-1-0؛
وسبک دوسوگرا  45-41-43-42-44است .حداقل و حداکثر نمره
آزمودنی در خرده مقیاسهای آزمون به ترتیب  5و  25خواهد بود .در
پژوهش بشارت [ ]25ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) پرسشهای خرده
مقیاسهای ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی
( 4180نفر شامل  800دختر و  020پسر) برای کل آزمودنیها به
ترتیب ( 0/85 ،0/81 ،0/80برای دانشجویان دختر 0/81 ،0/83 ،0/80
و برای دانشجویان پسر  0/85 ،0/81و  )0/80محاسبه شد که نشانه
همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است .ضرایب توافق
کندال (روایی) برای سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا به
ترتیب  0/0،04/80و  0/15محاسبه شد .در پژوهش حاضر نیز آلفای

یافتهها
در پیش از تحلیل توصیفی و استنباطی ویژگی های جمعیت
شناختی نظیر جنس و سن با استفاده از جدول فراوانی مورد بررسی
قرار گرفت.
سپس با بررسی پیش فرض های آماری با استفاده از آزمون های،
کشیدگی و چولگی ،جعبه ای  ،کولموگروف  -اسمیرنوف داده های
پرت شناسایی ،سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس داده های
پرت حذف گ ردید و تعداد نمونه به  234نفر جهت تحلیل
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جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی گروه نمونه

استنباطی کاهش یافت ،همچنین پس از بررسی نرمالی داده ها
مدل اندازه گیری چهار متغیر پژوهش بررسی و تأیید گردید،
همچنین نتایج میانگین واریانس های استخراجی ( ) AVEنشان
می دهد تمامی خرده مقیاس های متغیرها در مدل اندازه گیری
مقادیر بدست آمده آن از حد معیار  0 /5بزرگ تر می باشد که نشان
دهنده روایی از نوع همگرا است ،همچنین پایایی مرکب (پایایی
سازه) نشان دهنده آن است که مقادیر بدست آمده از مؤلفه ها از
حد معیار  0 / 01بیشتر می باشد و بنابراین موضوع  AVEو CR
پرسشنامه ها تأیید می گردد.

فراوانی

درصد

متغیر
مرد
زن

431
400

11/00
55/33

 20تا  48سال
 23تا  24سال
 30تا  21سال
باالی 30

418
83
13
20

13/33
23/00
41/33
0/00

جنسیت

سن

مقدار  RMSEAبرابر با  0/011میباشد لذا این مقدار کمتر از 0/4
است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل
مناسب است و مدل قابل قبول میباشد .همچنین مقدار کای دو به
درجه آزادی ( )2/003بین  4و  3میباشد و میزان شاخص CFI ،GFI
و  NFIنیز تقریباً برابر و بزرگتراز  0/3میباشد که نشان میدهند مدل
اندازه گیری متغیرهای پژوهش ،مدلی ،مناسب است.

جدول  ، 2همبستگی معناداری بین سبک های هویت ،ویژگی های
شخصیتی وابسته به جنس و دلبستگی با تمایزیافتگی خود در
دانشجویان را در سطح  0 /04نشان می دهد  .با توجه به جدول 1
مسیرهای هویت ،دلبستگی و ویژگی های شخصیتی وابسته به
جنس اثر مستقیم معناداری بر تمای ز یافتگی خود تحصیلی دارا
هستند.

جدول  :2دادههای توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
جهتگیری اطالعاتی

M

SD

1

30/0

1/2

4

2

جهتگیری هنجاری

34/2

1/5

**.55

4

جهتگیری سردرگم

12

0/3

**-.18

**-.50

3

4

6

5

8

7

9

11

12

11

14

13

4

تعهد

33/04

5/2

**.38

**.12

**-.52

4

ناایمن /اجتنابی

42/24

2/0

*-.41

**-.21

**.22

**-.21

4

ناایمن /دوسوگرا

43/10

2/3

-.44

**-.22

**.48

**-.31

**.43

4

ایمن

44/04

2/00

**.43

**.41

**-.21

**.31

**-.31

**-.20

4

جایگاه من

35/81

44/41

**.23

*.41

**.28

**-.33

**.31

**.25

**-.20

4

واکنشپذیری عاطفی

28/53

8/35

**.20

*.44

*-.41

**-.43

**.33

**.28

**-.31

**.35

4

گریز عاطفی

21/15

3/33

**.25

.40

**-.25

**-.31

**.43

**.41

**-.30

**.11

**.10

4

همآمیختگی با دیگران

33/83

3/10

**.23

*.45

**-.23

**-.21

**.28

**.21

**-.23

**.11

**.31

**.30

4

تمایزیافتگی خود

412/38

21/5

**-.34

**-.48

**-.33

**-.20

**.21

**.21

**-.43

**.53

**.51

**.11

**.04

4

مردانگی

41/21

2/05

*.43

*.45

*-.41

**.48

*-.43

**-.40

.03

*-.42

**-.45

**-.23

**-.48

**-.21

4

زنانگی

48/53

2/0

*.45

**.48

**-.45

*.43

-.40

**-.45

**.41

**-.20

**-.21

**-.23

**-.30

**-.21

**.33

4

دوجنسیتی

45/41

4/8

*.44

**.41

*-.43

**.40

**-.20

**-.41

**.24

**.41

**-.40

**-.41

**-.22

**-.25

**.38

**.23

*در سطح  0/05معنی داری است.
* *در سطح  0/04معنی داری است.
N = 300
جدول  :3شاخصهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و متغیرها پس از سه مرحله اصالح
نام آزمون

توضیحات

مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

X2/df
RMSEA
GFI
NFI
CFI
DF

نسبی اسکوئر کای
ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
شاخص برازندگی تعدیل یافته
شاخص برازش نرم
شاخص برازش مقایسهای
31

>3
>0/4
<0/3
<0/3
<0/3

2/003
0/011
0/330
0/311
0/308

جدول  :4برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ()ML
متغیر

b
-0/18

β
-0/20

R2
0/032

P
0/004

دلبستگی بر تمایز یافتگی خود

-0/51

-0/34

0/410

0/004

ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس بر تمایز یافتگی خود

-0/33

-0/43

0/002

0/004

هویت بر تمایز یافتگی خود
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جدول  :5برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی
 Bمسیر مستقیم

 Bمسیر غیر مستقیم

هویت با میانجی گری ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس بر تمایزیافتگی خود

-0/20

-0/21

R2
0/051

دلبستگی با میانجی گری ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس بر تمایزیافتگی خود

-0/34

-0/38

0/441

متغیر

تصویر  :2مدل نهایی آزمون شده به همراه آمارههای پیش بینی استاندارد شده

میتوان گفت هیجانات وتاثیر پذیری از محیط در آنها غالب است.
همچنین مطالعه آلبرت ،چین و اشتاین برگ [ ]0بیان میدارد که
خانوادههای جمع گرای شرقی ممکن است عملکرد سالم را در قالب
خانوادههایی با اعضای به هم چسبیده ،احترام به اعضای بزرگتر و رعایت
سلسله مراتب ،واکنش به هیجانات و احساسات اعضا و درگیر کردن خود
در مسائل دیگران و ...نشان دهند و در حالی که خانوادههای فردگرای
غربی جوانان خود را به خودمختاری ،عدم وابستگی به منابع حمایتی
ازجمله خانواده و پایبندی به عقاید شخصی خود ،تشویق میکنند.
همین تفاوتهای فرهنگی در زمینههای بارو به جنس مخالف ،سطح
کیفی روابط در دلبستگی ایجاد شده میتواند زمینه ساز وجود تناقضات
در نتایج پژوهشهایی از این دست باشد .همچنین عدم دستیابی به
خودکفایی عاطفی ،بروز آشفتگیهای هیجانی ،درگیری با عواطف و غرق
شدن در دنیای احساسی و عدم برخورد منطقی با مشکالت ،جزء اجتناب
ناپذیر دوره بحرانی و پرفراز و نشیب جوانی است [ ،]1که همسو شدن
آن با فاکتورهای فرهنگی بیش از حد جمع گرای منطقه ،همبستگی
مستقیم عملکرد خانواده و واکنش پذیری عاطفی را تبیین میکند .در
تبیین تمایزیافتگی عاطفی باید به این نکات توجه داشت که رشد
شناختی و شکل گیری تفکر انتزاعی در این دوره سبب میشود که فرد
بیش از حد متوجه خویشتن شود و به خود توجه کند و از آنجا که به
دلیل تغییرات جسمانی و فیزیکی ،ارزیابی مثبتی از خود به عمل
نمیآورد ،احساس حقارت میکند و برای اجتناب از خجالت زدگی به
انزوا پناه میبرد .همسو شدن عامل فرهنگ با ورود رسانههایی مانند
ماهواره و شبکههای اجتماعی در فضای مجازی به خانواده که با بهنجار
جلوه دادن جدایی و فاصله گیری از خانواده ،زمینه ترویج فرهنگهای
فردگرای غربی را در بافت خانواده فراهم میکند ،میتواند به کناره
گیریها از فضای خانواده دامن بزند .اولین شرط پرهیز از داشتن ویژگی

در جدول  ، 5از مسیر غیر مستقیم در نظر گرفته شده با توجه به مقادیر
استاندارد شده ( ،)βاستاندارد نشده ( )bو ( )R2به دست آمده ،هویت
و دلبستگی با میانجی گری ویژگیهای شخصیتی وابسته به جنس بر
تمایزیافتگی خود ،با توجه به مقدار بدست آمده دارای واریانس تبیین
شده ( )R2برابر با  0/051و  0/441میباشند و با توجه به روش برآورد
حداکثر درست نمایی ( )MLمورد تأیید واقع گردید.

بحث

این یافتهها از مطالعه

حاضر با نتایج پژوهشهای حامدی و

همکاران ،]45[،فریدلندر و کابررا سانچز [ ،]41دوها و همکاران [،]2
تکسیرا و پریرا [ ]3و گاردنر و گاردشولتز [ ]5همسو میباشد .مطالعه
ساندیچ و همکاران [ ]44نشان داد که بر اساس دیدگاه فرهنگی
اجتماعی درجه تمایزیافتگی فرد به عملکرد خانواده بستگی دارد و
خانوادههای منسجم و منعطف که از توانایی حل مشکل ،برقراری ارتباط
صمیمی مؤثر با اعضای خانواده ،تشویق و ترغیب فرزندان به ابراز وجود
و تصمیم گیری مستقالنه و همچنین تعیین دقیق و مشخص نقشها و
وظایف اعضا برخوردارند ،خانوادههایی تمایزیافته با عملکرد سالم تلقی
میشوند و در آینده با فرزندانی روبه رو میشوند که از”موقعیت من”قوی
و نیرومندی در زندگی برخوردارند .به نظر بوئن تمایز یافتگی به معنای
رسیدن به حدی ازاستقالل عاطفی ،هویتی است که فرد بتواند در
موقعیتهای عاطفی وهیجانی بدون غرق شدن در جو عاطفی آن
موقعیتها ،به صورت عقالنی وخود مختار تصمیم گیری کند [ .]1بر
اساس مطالعه راگلین [ ]3افرادی که از سطوح پایین تمایزیافتگی
برخوردارند ،هویت شخصی تعریف شدهای ندارند و بخه اطر کسب
رضایت دیگران رفتار وعقاید خود را تغییر میدهند به حمایت از دیگران
میپردازند وخود نیز به دنبال حمایت از دیگران هستند و به طور کلی
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،از محدودیتهای پژوهش حاضر میتواند به ابزار گردآوری دادهها
 موقعیت زمانی انجام پژوهش،محدوده سنی جامعه هدف مورد مطالعه
 از یافتههای پژوهش حاضر میتواند در.و موقعیت مکانی اشاره کرد
جهت ارائه مشاورههای تخصصی تحصیلی بهره گرفت و در برنامههای
 دلبستگی، سبکهای هویتی، تمایز یافتگی،مداخلهای ومشاورهای
ایمن و شخصیت بهعنوان مالکهای مهمی در نظر گرفته شوند که لزوم
.توجه هر چه بیشتر را میطلبند

تمایز یافتگی وجود دلبستگی ایمن و بعد از آن شکل گیری هویت و به
تبع شخصیت بدون سو گیری جنسیتی است و از طرفی با توجه به
اینکه ایجاد دلبستگی ایمن در به وجود آمدن سبک هویتی و انتقال
دوره کودکی است و جز عوامل مهم برای شکل گیری تمایز یافتگی در
فرد میباشد و فرد تمایز یافته فردی توانمند برای روبرو شدن
.]42 ,4[ بانامالیمات زندگی میباشد

نتیجهگیری

تعارض منافع

 دلبستگی و،پژوهش حاضر نشان داد بین شکل گیری هویت
شخصیت وابسته به جنس با تمایز یافتگی رابطه تنگاتنگی
 بنابراین جهت کاهش تمایزیافتگی خود به عنوان،وجود دارد
یک عامل روان شناختی منفی توجه به سبک های هویت و
دلبستگی به عنوان یک عامل بین فردی در زمینه ابعاد
 همچنین در،شخصیتی دانشجویان پرستاری ضروری است
جهت بهبود مباحث شناختی مانند تمایزیافتگی خود که به
 در فرای ند،  بین فردی تلقی می شود- عنوان یک متغیر هوبتی
آموزش پرستاری دوره ها و دروس روان شناسی بین فردی و
.شناخت عملکرد روانی ضرورت دارد

نویسندگان هیچ گونه تعارض مادی و معنویای با هیچ سازمانی
.نداشتهاند

سپاسگزاری
از تمامی شرکت کنندگان دانشکده پرستاری و مامایی تهران در پژوهش
.تشکر مینماییم

حمایت مالی
پژوهش به صورت مستقل توسط نویسندگان انجام شد و هیچ گونه
.حمایت مالی از سازمانی برخوردار نبود
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