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سال سوم ،شماره  ،30آبان 1399

رابطه سبک های هویت با سبک زندگی در دانشجویان
ارسالن برکت  ، 1معصومه ژیان

باقری2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشکده ی روانشناسی
 2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،دانشکده ی روانشناسی (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه سبک های هویت با سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرج بود .روش پژوهش
حاضر بدلیل بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان
دانشکده ی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سال  1396-97واحد کرج به تعداد  3920بودند .به همین منظور  100نفر بر
اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک هویت برزونسکی) )1992(، (ISIو
سبک زندگی لعلی) )1391(، (ISQدر بین آنها توزیع گردید ،با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون نتایج نشان داد
بین مولفه های سبک های هویت با سبک زندگی در سطح معناداری  99درصد رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :سبک هویت ،سبک زندگی ،دانشجویان
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مقدمه:
سبک زندگی را می توان به مجموعه ای از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار میگیرد تا نه فقط نیازهای جاری او را
برآورند بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد .با این رویکرد سبک
زندگی از یکسو ،ریشه در ذهن و نگرش فرد دارد و از دیگر سو تابع موقعیت است .اینکه ما چرا و چگونه عمل میکنیم و چگونه
به موقعیت ها و الگوها رفتاری دیگران عکس العمل نشان می دهیم و درک وتفسیر ذهنی و عینی ما از رفتارهای خود و
دیگران چیست؟ الگوها و عادت ها رفتاری به چه نحو شکل می گیرند و از هم می پاشند؟ در جامعه مدرن ،نوع وسبک رفتار و
کنش های مصرفی یا سبک زندگی است که هویت های فردی و اجتماعی را شکل می دهد(کفاشی .)1394 ،به طور کلی در
چنین فضای اجتماعی  ،عالوه بر سبک های متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب میشود ،فرآیند جهانی شدن موجب تغییر
در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیزشده است (خواجه نوری .)1394 ،اهمیت این امر زمانی مشخص میشود که بدانیم
بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی ،یعنی بدون چارچوب های مشخصی که شباهتها و تفاوت ها را آشکارمی سازد ،افراد یک
جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خودرا نخواهد داشت(کفاشی.)1394 ،
هر سبک زندگی مستلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت گیری هاست ،بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه بر
اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی پیوند بین گزینش های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منتظم را نیز
تامین می کند(فاضلی .)1391 ،سبک زندگی را می توان الگوهایی از کنش دانست که تمیز دهنده افراد جامعه است .در سطح
روان شناختی سبک زندگی در برگیرنده ی ترجیحات شخص در روش زندگی کردن و رجحان های افراد در انتخاب شیوه های
زندگی است.
هر مرحله از رشد انسانها  ،تکالیف و وظایف رشدی خاصی را دارا می باشد  ،در تئوری های رشدی مختلف  ،تکالیف رشدی
متفاوتی را به د وره نوجوانی و جوانی نسبت داده اند  .مهمترین تکلیف دوره نوجوانی غلبه کردن بر بحران هویت1و اکتساب
هویتی مستحکم و منسجم می باشد (آقا سلطانی  . )1392 ،نوجوان در این سن از خود می پرسد من کیستم؟ و میل دارد
برای خود هویت جدیدی پیدا کند و خود را انسان گمگشته ای می داند که باید به او کمک شود تا هویتی بدست آورد
(احمدی . )1391 ،هویت همان پنداره فرد از خود می باشد و از طریق آن  ،فرد به مفهوم یکپارچه ای از خود دست پیدا می
کند و بر آن اساس در زندگی خود به قضاوت ارزشی می پردازد (بروور و گاردنر .)2008 ،2از نظر مارسیا هویت عبارت است از
سازمان دادن یک خود درونی ؛ شامل ساخت خود  ،سیستم باورها  ،آرزوها  ،عقاید  ،مهارت ها و تاریخچه فردی که در واقع
1

.Identity Crisis

2

.Brewer & Gardner
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نتیجه یک بحران است ( آقا سلطانی  ) 1392 ،و از دید متخصصین  ،درک این دوران طوفانی و بحرانی وابسته به روابط حاکم
درخانواده می باشد (سامانی )1391،وخانواده تاثیری واضح و موثر بر رشد نوجوان دارد (براندی )2009 3،و مهمترین نهاد در
شکل گیری هویت فرزندان تلقی می شود ( شالتسیس و بالستین . )2013 4،

فرضیه پژوهش:
بین سبک های هویت با سبک زندگی در دانشجویان دانشکده روانشناسی رابطه وجود دارد.

روش:
روش پژوهش حاضر روش توصیفی -همبستگی است  .توصیفی است از آن جهت که داده ها به همان شکلی که جمع آوری
شده است توصیف شدند و یافته ها همبستگی است زیرا ارتباط بین متغیر سبک هویت را با سبک زندگی بررسی نموده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتست از کلیه دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در مقطع
کارشناسی روانشناسی در سال  1396-97به تعداد کل  3920نفر .تعداد  100نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند .روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری دردسترس بود.
برای جمع آوری داد ه های پژوهشگر پس از نمونه گیری انجام شده به طریق ذکر شده در بند قبلی برروی گروه نمونه اقدام به
اجرای  2آزمون سبک هویت و سبک زندگی نمود.

ابزار پژوهش
در این تحقیق از دو پرسشنامه برای آزمون فرضیه ها استفاده شد.
پرسشنامه سبک هویت ()isi
پرسشنامه سبک زندگی ()lsq

3

.Brandy

4

. Schulthesis & Blustein
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پرسشنامه سبک هویت ()isi
این پرسشنامه  34گویه دارد و هدف آن ارزیابی سبک های هویت مختلف در افراد است.
این پرسشنامه  6نوع سبک هویت را مشخص می نماید که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیرارایه شده است:
عامل

سئوال

نام عامل

1

7-1

سبک هویت هنجاری

2

13-8

سبک هویت متعالی

3

20-14

سبک هویت سردرگم

4

25-21

سبک هویت تعهد

5

30-26

سبک هویت اطالعاتی فردی

6

34-31

سبک هویت اطالعاتی جمعی

روایی و پایایی:
به منظور به دست آوردن روایی از نظر کارشناسان و اساتید مربوطه (سه تن از اساتید) استفاده شد.
برای محاسبه پایایی ،پرسشنامه بر روی یک گروه  20تا  30نفری اجرا شد و ضریب آلفای کرونباخ باالی  70درصد به دست
آمد.

پرسشنامه سبک زندگی ()lsq
این پرسشنامه دارای  70سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی (سالمت جسمانی ،ورزش و تندرستی،
کنترل وزن و تغذیه ،پیشگیری از بی ماری ها ،سالمت روان شناختی ،سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی ،اجتناب از داروها و مواد
مخدر ،پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی) است.
روایی و پایایی
در پژوهش لعلی و همکاران ( )1391با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی سازه پرسشنامه سبک زندگی را به منزلۀ ابزاری
چند بعدی برای ارزیابی و اندازه گیری سبک زندگی مورد تأیید قرار دادند.
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همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد .معموالً دامنه ضریب
اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ( )0به معنای عدم پایداری ،تا مثبت یک ( )+1به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار

بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک
زندگی ( )LSQدر جدول زیر ارائه شده است:

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه سبک زندگی ()LSQ
آلفای کرونباخ

بعد
سالمت جسمانی

0/89

ورزش و تندرستی

0/87

کنترل وزن و تغذیه

0/85

پیشگیری از بیماری ها

0/87

سالمت روان شناختی

0/88

سالمت معنوی

0/84

سالمت اجتماعی

0/82

اجتناب از داروها و مواد مخدر

0/79

پیشگیری از حوادث

0/85

سالمت محیطی

0/76

کل

0/87

یافته ها:
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ارایه می گردد .جهت تجزیه وتحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد
بررسی و پاسخ به فرضیه های پژوهش از نرم افزار  SPSS 21استفاده شده است.
اطالعات این بخش از پژوهش در دو قسمت  :الف) توصیفی ب) استنباطی تنظیم شده است.
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بخش توصیفی
بررسی نمره سبک های هویت افراد مورد بررسی
جدول  1-4مقایسه میانگین نمره سبک های هویت دانشجویان مورد ارزیابی
سبک های هویت

تعداد

مینمم

ماکزیمم

میانگین

انحراف معیار

سبک هویت هنجاری

100

16

37

28/21

4/96

سبک هویت متعالی

100

14

27

19/45

3/1

سبک هویت سردرگ0م

100

8

33

18/56

4/95

سبک هویت تعهد

100

5

20

12/87

3/63

سبک هویت اطالعاتی فردی

100

11

25

19

2/89

سبک هویتی اطالعاتی جمعی

100

4

21

12/53

3/90

بررسی نتایج جدول  1-4آمار توصیفی نمره سبک های هویت دانشجویان مورد ارزیابی را نشان می دهد .با توجه به داده هاای
حاصل میانگین میزان عددی سبک هویت هنجاری  28/21با حداقل نمره  16و حداکثر نمره  37می باشاد .میاانگین سابک
هویت متعالی  19/45با حداقل نمره  14و حداکثر نمره  27می باشد .میانگین سبک هویت سردرگم  18/58با حاداقل نماره
 8و حداکثر نمره  33می باشد .میانگین سبک هویت تعهد  12/87با حداقل نمره  5و حداکثر نمره  20مای باشاد .میاانگین
سبک هویت اطالعات فردی  19با حداقل نمره  11و حداکثر نمره  25می باشد .و میاانگین سابک هویات اطالعاات جمعای
 12/53با حداقل نمره  4و حداکثر نمره  21می باشد.

بررسی نمره سبک زندگی افراد مورد بررسی
جدول  2-4مقایسه میانگین نمره سبک زندگی دانشجویان مورد ارزیابی
تعداد

مینمم

ماکزیمم

میانگین

انحراف معیار

سالمت جسمانی

100

7

21

13/44

3/26

ورزش و تندرستی

100

2

20

11/84

3/96

کنترل وزن و تغذیه

100

4

20

12/20

3/50
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پیشگیری از بیماری ها

100

3

50

15/77

3/97

سالمت روان شناختی

100

4

22

14/82

3/32

سالمت معنوی

100

4

20

13/52

3/97

سالمت اجتماعی

100

10

22

15/16

3/53

اجتناب از داروها و مواد مخدر

100

1

20

13/19

5/19

پیشگیری از حوادث

100

1

25

13/26

4/96

سالمت محیطی

100

3

25

14/42

3/98

نمره کل سبک زندگی

100

66

187

142/65

26/58

بررسی نتایج جدول و نمودار  2-4در ارتباط با نمرات ابعاد سبک زندگی دانشجویان مورد ارزیابی را نشان مای دهاد میاانگین
نمره بعد سالمت جسمانی  13/44با حداقل نمره  7و حداکثر نمره  21می باشد .میانگین نمره بعاد ورزش و تندرساتی 11/84
با حداقل نمره  2و حداکثر نمره  20می باشد .میانگین نمره بعد کنترل وزن و تغذیه  12/20با حداقل نمره  4و حداکثر نمره
 20می باشد .میانگین نمره بعد پیشگیری از بیماری  15/77با حداقل نمره  3و حداکثر نمره  50می باشد .میانگین نمره بعد
سالمت روان شناختی  14/82با حداقل نمره  4و حداکثر نمره  22می باشد .میاانگین نماره بعاد ساالمت معناوی  13/52باا
حداقل نمره  4و حداکثر نمره  20می باشد .میانگین نمره بعد سالمت اجتماعی  15/16با حداقل نمره  10و حداکثر نمره 22
می باشد .میانگین نمره اجتناب از داروها و مواد مخدر  13/19با حداقل نمره  1و حداکثر نمره  20مای باشاد .میاانگین نماره
پیشگیری از حوادث  13/26با حداقل نمره  1و حداکثر نمره  25می باشد .میانگین نمره بعد سالمت محیطی  14/42با حاداقل
نمره  3و حداکثر نمره  25می باشد .و میانگین نمره بعد سبک زندگی کل  146/65با حداقل نمره  66و حداکثر نمره  187مای
باشد.
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بخش استنباطی
نرمال بودن توزیع داده ها(آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف)
جدول 3-4بررسی نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف ا اسمیرنف
صفات مورد ارزیابی

سالمت
جسمانی

ورزش و
تندرستی

کنترل وزن و
تغذیه

پیشگیری از
بیماری ها

سالمت روان
شناختی

سالمت معنوی

تعداد

100

100

100

100

100

100

نمره کلموگروف ا
اسمیرنف

0/725

0/798

0/44

0/69

0/82

1/07

سطح معنی داری

0/67

0/54

0/12

0/670

0/49

0/192

صفات مورد ارزیابی

سالمت
اجتماعی

اجتناب از داروها
و مواد مخدر

پیشگیری از
حوادث

سالمت
محیطی

نمره کل
سبک زندگی

هویت
هنجاری

تعداد

100

100

100

100

100

100

نمره کلموگروف ا
اسمیرنف

0/740

0/887

0/756

1/21

0/88

0/76

سطح معنی داری

0/ 643

0/434

0/611

0/103

0/418

0/612

بررسی نتایج جدول  3-4در ارتباط با بررسی نرمال بودن توزیع داده ها بعنوان پیش شرط آزمون تجزیه رگرسیون و همبستگی
نشان می دهد که توزیع داه ها جهت کلیه صفات دارای توزیع نرمال می باشد.

به منظور بررسی این فرضیه پژوهش ،و جهت تعیین سهم هر یک از سبک های هویت در پیشبینی سبک زندگی دانشجویان
از رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول  5-4مشاهده می شود.
جدول  4-4تجزیهی واریانس نتایج رگرسیونی سبک های هویت موثر بر سبک زندگی دانشجویان
مدل 5

مجموع مربعات

درجه ی آزادی

میانگین مربعات

F

رگرسیون

51607.135

5

10321.421

52.763

باقی مانده

18387.615

94

195.612

کل

69994.75

99

سطح معنی
داری
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همچنین نتایج بدست آمده در جدول  4-4نشان می دهد کاه باا توجاه باه مقادار آزماون  Fو معنایدار باودن آن در ساطح
اطمینان  1درصد ،معادلهی رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل تحلیل می باشد.
جدول  5-4ضرایب رگرسیونی و ضریب تبیین سبک های هویت مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان
متغیر های مورد ارزیابی

ضرایب استاندارد نشده
شیب خط

خطای

دار

استاندارد

مقدار ثابت

1.472

16.891

ضرایب استاندارد شده

آماره

میزان خطا

Beta

.080

.931

x1سبک هویت اطالعاتی فردی

3.730

.551

.402

6.714

.000

 x2سبک هویت سردرگم

-1.691

.310

-.312

-5.361

.000

 x3سبک هویت تعهد

2.033

.412

.272

4.914

.000

 x4سبک هویت هنجاری

1.992

.345

.373

5.704

.000

 x5سبک هویتی اطالعاتی جمعی

1.532

.409

.225

3.810

.00

 =.72ضریب تعدیل شده =.73ضریب تعیین

=. 84ضریب تعیین تصحیح شده

براین اساس ،عمده ترین متغیرهای تأثیرگذار عبارتند از :سبک هویت اطالعاتی فردی ( ،)3/73سبک هویت سردرگم با وزن
بتای ( ،)-1/69سبک هویت تعهد با وزن بتای ( ،)2/03سبک هویت هنجاری با وزن بتای ( )1/99و سبک هویتی اطالعاتی
جمعی با وزن بتای ( ،)1/53که در کل با توجه به میزان ضریب تبیین

همبستگی تصحیح شده ضریب تعیین تعدیل شده

برابر  0/72میباشد که نشانگر تبیین  72درصد از تغییرات متغیر وابسته (سبک زندگی) توسط مجموع متغیرهای مستقل
میباشد .ضمن آنکه براساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه با  ،R=0/72همبستگی باالیی بین مجموع متغیرهای مستقل و
متغیر وابسته وجود دارد .نتایج حاصل از تجزیهی رگرسیون در کل نشان می دهد که از میان  6سبک هویت مورد ارزیابی5 ،
متغیر تأثیر معنیداری بر متغیر وابسته (سبک زندگی ) دارند .و با توجه به ضریب تغییرات  72درصد از تغییرات متغیر وابسته
توسط متغیرهای معنی دار مذکور تبیین می گردد که با توجه به همبستگی باالی متغیرهای مستقل با متغیر وابستهی تحقیق،
چندان هم دور از ذهن نیست.
بنابراین معادلهی رگرسیونی تحلیل حاضر به شرح ذیل ارائه می شود:
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بحث و نتیجه گیری:
نتایج حاصل از تجزیهی رگرسیون در کل نشان می دهد که از میان  6سبک هویت مورد ارزیابی 5 ،متغیر تأثیر معنیداری بار
متغیر وابسته (سبگ زندگی) دارند .و با توجه به ضریب تغییرات  72درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای معنی دار
مذکور تبیین می گردد که با توجه به همبستگی باالی متغیرهای مستقل با متغیر وابستهی تحقیاق ،چنادان هام دور از ذهان
نبود.
در تبیین فرضیه های فوق باید گفت هویت یک چارچوب شخصی است که به عنوان منبعی برای تفسیر تجارب مورد استفاده
قرار می گیرد و شامل فرضیات ،اصول و سازه هایی است که در تعامل با محیط و جهان ساخته می شود .اریکسون بر این باور
است که شکل گیری و پذیرش هویت فرد ،تکلیفی بطور کامل ،دشوار و اضطراب زاست .افرادی که به هویتی قوی دست می
یابند ،برای رویارویی با مسائل بزرگسالی آماده می شوند و افرادی که نمی توانند به چنین هویتی دست یابند ،بحران هویت را
تجربه می کنند ،چنین افرادی نمی دانند کیستند یا چه هستند ،به کجا تعلق دارند یا می خواهند به کجا بروند ،درنتیجه
ممکن است از مسیر بهنجار زندگی ،تحصیل ،شغل و ازدواج کناره گیری کنند (شولتز داون؛ ترجمه یوسفی .)1386 ،سبک
های هویت عبارتند از :سبک اطالعاتی ،سبک هنجاری ،سبک مغشوش -اجتنابی .این سبکها اشاره به راهبردهای ترجیحی
شناختی -اجتماعی دارند که افراد هنگام درگیر شدن و یا اجتناب از تکالیفی که به ساخت و یا حفظ احساس هویت مربوط می
شود ،از آنها بهره می برند (برزونسکی .)2011 ،در این زمینه بروزنسکی و فراری ( )1996اذعان داشتند که افرادی با سبک
هویت اطالعاتی سطوح باالی پیچیدگی شناختی را نشان می دهند و سبک پردازشی منظم و هوشیارانه ای را در موقعیت
تصمیم گیری بر می گزینند ،در مقابل افراد با سبک هویت سردرگم  -اجتنابی دارای سطوح پایین پیچیدگی شناختی بوده از
رویارویی با موقعیت ها می ترسند و آن را به تعویق می اندازند .بنابراین افراد با سبک هویت اطالعاتی سطوح باالیی از
گشودگی نسبت به دریافت اطالعات مربوط به خود و هویت شخصی خود (بروزنسکی 1994 ،؛ بروزنسکی و سالیوان 1992 ،؛
شوارتر و همکاران )2004 ،و نیز گشودگی نسبت به دریافت اطالعات در همه زمینه ها (دولینگر )1995 ،را دارند ،در حالی که
افراد با سبک هویت هنجاری سطوح باالیی از نیاز به ساختار و احساس تمامیت را نشان می دهند ( بروزنسکی)1992 ،
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