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 چکيده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی دانش آموزان باسبکهای هویتی میباشد این پژوهش 

دانش آموز که در میان دانش آموزان متوسطه مدارس ناحیه یك شهر ارومیه با استفاده 033برروی 

شدبرای جمع آوری داده  از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام

های پژوهش ، از پرسشنامه سبك هویتی برزونسکی وپرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده 

نتایج نشان داد که  گردیدداده ها با استفاده از آمار توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

ا سبك هویتی اطالعاتی و هنجاری رابطة مثبت و معنی دار و ب های هویتی شادکامی با سبك

در خصوص شادکامی در دختران Tوهمچنین نتایج آزمون  منفی و معنی دار دارد اجتنابی رابطة

وپسران نشان می دهد که این تفاوت معنی دار است به طوری که میانگین نمرات دختران باالتر 

                                                     .                                                                         .است
  

 شادکامی ، سبکهای هویتی ، دانش آموزان :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 در جستجو .صورت میگیرد هدف این به برای رسیدن زندگی در انسان تالشهای همة که آنچنان .انسانهاست همة مشترك هدف شادکامی

 دالیل البته .دادهاند اهمیت شادکامی دالیل به ارسطو حتی و رومی یونانی، فیلسوفان بلکه ، نیست حاضر مانز به مربوط تنها شادکامی پی

 اگر [13]دارد شادکامی برای دالیل متفاوتی خویش زمان در فرهنگ هر که چرا کرد تلقی جهانشمول دالیلی عنوان به نمیتوان را شادکامی

 نقش تعدد و استرس زا منابع افزایش با و ظهور مدرنیته با اما. متفاوت دیگر فرهنگی به فرهنگیاز  شادکامی عوامل ادراك و دریافت چه

 آن هدف که است مثبتگرا روانشناسی ظهور ادعا این سند .است یافته زیادی فرهنگها سرعت و جوامع همه در شادکامی برای جستجو افراد،

 در توجه به کانون شادکامی پیشایندهای بررسی هدف این راستای در و میباشد زندگی کیفیت کردن بهینه و در روانشناسی تغییر یك تبلور

ترین مفاهیم مطرح در  ترین عامل سالمت روانی، از بنیادی به گزارش خبرگزاری برنا،شادی به عنوان مهم [12]است گشته تبدیل حوزه این

شود که شخص درباره  شادی به درجه و میزانی از احساس اطالق می :وین هاون شادی را این طور تعریف کرده. گراست شناسی مثبت روان

شاد بودن به معنی . به عبارتی شادی به این معناست که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد. کند مطلوبیت کیفیت زندگی خود قضاوت می

تان متناسب با استانداردهایی  است که زندگی این نگرش در برگیرنده قضاوت شما درباره این موضوع. داشتن نگرش مثبت به زندگی است

گیرند، روحیه مشارکتی بیشتری دارند و نسبت به کسانی  افراد شاد احساس امنیت بیشتری کرده، آسان تصمیم می. است که در نظر داشتید
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انی نمود عینی و واقعی پیدا گیرد و در دوره نوجو هویت در دوره رشد شکل می کنند می رضایت کنندبیشتریاحساس که با آنها زندگی می

نامیم و رکن و  معنا بخشیدن به خود و ایجاد وحدت بین تجربیات خود در گذشته، حال و آینده همان چیزی است که هویت می. کند می

 .    کنیم رادرافرادبررسی شادی ثلی مرفتارهای توانیم می هویت واسطه به دهنده بسیاری از رفتارهای افراداست جهت

هایی از هویت است که هر  ای که خواندید، نام سبك سه واژه. با شادی ارتباط وجود دارد« تعهدی»و « هنجاری»، «اطالعاتی»یت بین هو

 آن وارتباط ای از دانشجویان شان به بررسی شادی عده حسین خفیفر، حامد بردبار و فریبا فروغی قمی در تحقیق. هایی دارند کدام ویژگی

درصد آنها دانشجوی 86. درصد را مردان تشکیل دادند03درصد از شرکت کنندگان تحقیق را زنان و 86 .اند ختهآنهاپردا هویت باسبك

تحقیق نشان داد میزان . کردند درصد دیگر دانشجویان کارشناسی ارشد بودند که در پردیس قم دانشگاه تهران تحصیل می02کارشناسی و 

های چند گانه برای مساله،  تمایل به بررسی راه حل)بك هویتی اغلب دانشجویان اطالعاتی س. شادی دانشجویان از حد متوسط باالتر است

های مدیریت زندگی و استقالل عاطفی  تر در روابط بین فردی، شکیباتر و با نیاز کمتر به تایید دیگران، شناخت مهارت ارتباط بهتر و سنجیده

با خانواده و اجتماع و همراه با درجه باالیی از تعهد به افراد مهم و استفاده از نظر  متمایل به همنوا شدن)، سپس تعهدی و هنجاری (بیشتر

های شخصی و اجتناب از  گیری تمایل به تعلل و تاخیر تصمیم)و بعد سبك هویتی اجتنابی ( آنها، شکیبایی و خودمختاری عاطفی کمتر

ارزیابی ( عی در سطح پایین از نظر صمیمیت، گشودگی، شکیبایی و اعتمادپرداختن به موضوع هویت، روابط ضعیف با همساالن، روابط اجتما

        .شادتریدارند بنابراین اغلب دانشجویان از گروه اول هستند و زندگی. شد

ال تحقیقات انجام شده در س. شود گیری ارتباط درست و منطقی آنان با سایرین باعث شادی آنها می استقالل افراد، فعال بودن، و شکل

درصد از شادی دانشجویان دانشگاه ایلینویس متاثر از ارتباطات موثر و قوی با خانواده، دوستان و جامعه بوده 03نشان داد که  2332

 [3].است

قول، دارای روابط اجتماعی  ، افراد دارای سبك هویتی اطالعاتی خوش0بر اساس تحقیقات انجام شده توسط محققانی مثل جرالد و مونرو 

کنند و از مواهب الهی لذت  اشخاص شاد از دیگران به خوبی یاد می. شوند امیدوار نسبت به آینده و شادابند و کمتر دچار افسردگی میقوی، 

گرایی  اند که تقویت برون محققان تاکید کرده .دارند تعهدباالیی پذیرترند و نسبت به وظایف برند، آنها دیگران را دوست دارند، مسئولیت می

پذیری راهکارهایی هستند که  نوایی، دستیابی به استقالل عاطفی و گرایش به مسئولیت یان، کاهش خودمحوری، تقویت همدانشجو

درسالهای اخیر ،حوزه ی روانشناسی شاهد ظهور رویکردی جدید به نام روانشناسی مثبت گرا .کنند های هویتی و شادی را تقویت می سبك

آسیب ها واختالالت روانی ،به مطالعه نقاط قوت وکماالت انسانی وبه طور کلی ،ابعاد مثبت وجود آدمی  بوده که به جای پرداختن به ترمیم

از بنیادی ترین مفاهیم [12] پرداخته است ودر پی آن است که از نقاط قوت انسان ها به عنوان سپری علیه بیماریهای روانی استفاده نماید 

د به همین دلیل حجم وسیعی از پژوهش هادر سالهای معاصر به تبیین این سازه وهمچنین پیش مطرح در این رویکرد مفهوم شادی می باش

شادکامی از چند جزء تشکیل یافته که عبارت است از خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و  میزر)آمدها وپیامدهای آن پرداختند 

ن پرسش که آیا راهی وجود دارد که بفهمیم چگونه بهترین، بیشترین و مالرب  با طرح ای [11]خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی 

از نظر وی .پایدارترین شادکامی به دست می آید؟شادکامی معنوی را یگانه شادکامی می داند که درهمه شرایط پابرجا و زوال ناپذیر است

فشار روانی و سبك مقابله با آن در دوره نوجوانی که به .این احساس شادکامی با سختی ها و فشارهای روانی زندگی، همزیستی مطلوبی دارد

 [10].دوره عبور از کودکی به بزرگسالی و مقابله با چالش های آن تعریف شده و ارتباط آن با سالمت روانی از اهمیت خاصی برخوردار است

انسانهایی که احساس خوشبختی . ود بیاوردتواند احساس شادکامی و خوشبختی را در انسان بوج نگرانه نمی هیچ چیز مثل زندگی مثبت

دهند بیش از مقدار الزم و طبیعی با مسائل منفی درگیر  کنند افرادی هستند که کمتر با افکار و مسائل منفی سروکار دارند و اجازه نمی می

زند و  ه آنها حول و حوش مسائل خوب دور میافکار روزان. کنند کنند و اتفاقات را از جانب مثبت ارزیابی می با نیمه پر لیوان زندگی می. شوند

 کنند با دیدگاهی مثبت کارها و امور زندگی خود را دنبال می

مولفه های شناختی بررضایت فرداز زندگی ومولفه [7]نظریه پردازان در تحلیل مفهوم شادی به دو مولفه شناختی وعاطفی اشاره نموده اند

یدن وشوخ طبعی اشاره دارند بنابراین رضایت از زندگی دالت برارزیابی های شناختی در حوزه های عاطفی برتوازن لذت وحاالتی نظیر خند

دارد در گذشته غالب نظریه پردازان براین باور بودند که شادی عکس غم است اما ....های نظیر خانواده ، محیط زندگی ،محیط کار و

واطف مثبت ومنفی ، مستقل از یکدیگرند وفرد میتواند همزمان آنها را تجربه درسالهای اخیر بررسی های نظری وتجربی موید آن بودند که ع

 کند
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.2 مباني تحقيق  
 احساس و آرامش است، برخوردار شادکامی بیشتری از که فردی .میدهند رنگ خود زندگی به ناخوشی و خوشی حالت با افراد کلی، طور به

 رضایتمندانهای زندگی نهایت در و پرانرژی و سالم زندگی بیشتر، مشارکت و، وبمطل کار میزان راحتتر، تصمیم گیری بیشتر، امنیت

 زندگی از رضایت و واضطراب افسردگی قبیل از منفی عاطفه فقدان مثبت، عاطفه شامل اصلی جزء سه دارای شادکامی [14]دارد

 بررضایت شناختی مؤلفة میکنند، اشاره عاطفی و ختیشنا مؤلفه دو به نظریه پردازان شادکامی مفهوم درتحلیل دلیل همین به [2]میباشد

 زندگی فرایندی از رضایت  یعنی شادکامی شناختی فرایندی مؤلفه دارد داللت منفی و مثبت عاطفه بین تعادل بر عاطفی مؤلفة و زندگی از

 از رضایت حقیقت در[6]میشود  مطرح فرد زندگی کیفیت از کلی ارزیابی جهت در شاخصی عنوان به که قضاوت شناختی مبنای بر است

 در عنوان اهدافی به وی، اهداف اندازه چه تا و است شده برآورده انسان اساسی نیازهای اندازه چه تا که میکند مساله رادنبال این زندگی

 این از یك هر یتکامل دیدگاه از .برخوردارند آن افراداز که است منفی و مثبت عواطف شامل شادکامی عاطفی میباشند مؤلفه دسترس

   .هستند دارا را خود خاص کارکردهای عواطف

 گریز یا جنگ برای را وفرد کرده گوشزد را خطر بودن قریبالوقوع احتمال که هستند تهدیدات برابر در دفاعی راهبرد اولین عواطف منفی

 که پاداش دهنده موقعیتهای سمت به را یزمارگان و رفتاری است تسهیل کننده سیستم از بخشی مثبت عاطفه مقابل، در .میکنند مهیا

 وبهزیستی مدت طوالنی سالمتی زندگی، به امید افزایش همچون پیامدهایی دارای مثبت عواطف[15]میدهد سوق میشود لذت به منجر

 به توجه با [12]وندمنجر به وسعت راههای تفکر ش و سازند وسیعتر را تفکر و عمل میتوانند و داشته تشویقی اثرات عواطف این .میباشند

 و میرسد نظر به خرسند اوقات اکثر در میبرد، لذت خود فعالیتهای از که است کسی شاد و نشاط با انسان گفت میتوان شادکامی مؤلفه دو

 است  راضی خویش زندگی ازفرایند

مدل سبکهای هویت ( 0998) 0رسیاومدل وضعیت های هویت ما 0باالهام از نظریه اریکسون( 0993) 2درخصوص سبکهای هویت ،برزونسکی

را ارایه نمود وی معتقداست که افراد از راههای متفاوتی اطالعات مربوط به تشکیل هویت را پردازش میکنند به عبارت دیگر ، فرایندها ، 

 وراهبردهای افراد برای شناخت خود وحل مسایل مرتبط با آن متفاوت است

اجتنابی تقسیم  –قالب سه سبك هویت بنام سبك اطالعاتی ، سبك هنجاری وسبك گسیخته  بروزنسکی این فرایندها وراهبردهارا در 

ن می پردازندودارای حسی منسجم نوجوانان با سبك هویت اطالعاتی ، فعاالنه به جستجو وارزیابی اطالعات مربوط به هویتشا[7]بندی نمود 

افراد با [8] ومتمایز از هویت شخصی خود می باشند از این رو شاید بتوان این سبك هویتی را به عنوان سبك هویتی برتر در نظرگرفت 

گی مواجه سبك هویت هنجاری ، با مسایل هویتی وموقعیتهای تصمیم گیری از طریق همنوایی بارهنمودها وتجربیات افراد مهم در زند

 میشوند آنها به طور خودکار ، ارزشها وباورهایی را درونی می کنند که دقیقا مورد پردازش وارزیابی قرار نگرفته وبادقت جوانب آن بررسی

اجتنابی در نوجوانانی دیده میشود که تمایلی یه رویارویی با مشکالت شخصی ومسایل مربوط به هویت شان  –نشده است سبك گسیخته 

اجتنابی را در سطح بسیار پایینی از درگیری فعاالنه در فرایند پردازش  –نها ندارند برزونسکی مهمترن ویژگی سبك گسیخته وحل آ

اطالعات وحل مساله معرفی میکند وبه همین دلیل چنین سبك هویتی را به عنوان رشد نایافته ترین سبك پردازش هویت در نظر میگیرد 

ای پژوهش ، تحقیقات نشان داده اند که این سبکها با هیجانات وعواطفی نظیر عزت نفس ، ناامیدی ، درزمینه رابطه ی بین متغیره

 . افسردگی ، اضطراب ، سالمت روان ورضایت مندی رابطه دارند

جتنابی ا –برزونسکی وکینی در تحقیقی نشان دادند که سبك هویت اطالعاتی وهنجاری با افسردگی رابطه منفی دارد ولی سبك گسیخته 

اجتنابی وسبك  –رابطه ای مثبت دارد نارمی وهمکاران دریافتند که افسردگی ، اعتماد به نفس پایین واضطراب با سبك هویت گسیخته 

     هویت اطالعاتی بانشانه های رضایت مندی ، اعتماد به نفس باال و اضطراب پایین در ارتباط است

          

 روش تحقيق.3 
دانش آموز 300سی رابطه بین شادکامی دانش آموزان باسبکهای هویتی میباشد این پژوهش باروش همبستگی برروی هدف این تحقیق برر

دختر وپسر که از میان دانش آموزان متوسطه ناحیه یك مدارس شهر ارومیه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 

 ه های پژوهش ، از  دوپرسشنامهانتخاب شده بودند انجام شدبرای جمع آوری داد

سوال آن مربوط به مقیاس  00سوالی است که  03یك مقیاس ( 0992برزونسکی ، ) رسشنامه سبك هویت پ .سبك هویتی برزونسکی -0

عهد سوال دیگر مربوط به مقیاس ت 03سوال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و  03سوال مربوط به مقیاس هنجاری ، 9اطالعاتی ،

                                                           
 
 -Brozoneski 
 
- Ericsson 
 
 -Marcia 
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پاسخ آزمودنی ها به سواالت به شکل طیف لیکرت .است که برای تحلی ثانویه استفاده می شود ویك سبك هویتی محسوب نمی شود 

% 82مقیاس اطالعاتی را ( ضریب آلفا )رزونسکی پایایی درونی  است ۵=تا کامال موافق  0=درجه ای می باشد که شامل کامال مخالف ۵

 گزارش کرده است%  ۳0یاس سردرگم یا اجتنابی را ، مق%  88، مقیاس هنجاری

 که برای شده استفاده سؤال 29 با آکسفورد شادکامی پرسشنامه استاندارد ابزار از شادکامی سنجش برای:پرسشنامه شادکامی آکسفورد -2

 .دارد قرار 87 تا 0 پرسشنامه بین ینا نمره محدوده .شد گرفته نظر در 1 و 2 ،3 ،4نمرات  ترتیب به اصالً و کم گاهی، همیشه، ها گزینه

 رضایت فاعلی، بهزیستی خود، حرمت زندگی، رضایت از :باشند می تفکیك قابل دسته پنج در این پرسشنامه های حیطه آرگایل نظر مطابق

 ه گیری برای انداز که دادند نشان نتایج و شده سنجیده هریس ه آگا پور و علی توسط پرسشنامه این روایی و پایایی .مثبت خاطر، خلق

استفاده گردید همه دانش آموزان بصورت داوطلبانه پرسشنامه ها   ] 08 [است برخوردار پایایی مناسب و روایی از ایرانی جامعه در شادکامی

 نتایجحلیل شدند ت 09spssرا پر کردند وبرگرداندند داده ها با استفاده از آمار توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 

 دار معنی و منفی رابطة اجتنابی هویتی سبك با و دار معنی و مثبت رابطة هنجاری و اطالعاتی هویتی های سبك با شادکامی که داد نشان

 دارد

 

 یافته هاي تحقيق .4
 

 ضریب همبستگي سبکهاي هویتي با شادکامي -1جدول شماره 

 

 اریسطح معناد R2 همبستگی پیرسون سبکهای هویتی

 33۵/3 /.06 820/3 اطالعاتی

 330/3 06۵/3 /.000 هنجاری

 30/3 30۵/3 -028/3 اجتنابی

 

 برسي تفاوت شادکامي در دختران وپسران tآزمون -2جدول 

 
 متغیر

 

 t پسران دختران
 

 

 سطح معنی داری

 M SD M SD شادکامی

20/00 96/2 02/00 60/2 29/2  332/3  

 

رد (شادکامی در سبکهای هویتی ) ، فرض صفر  برابر بودن3۵/3سطح معنی داری در سبك اطالعاتی وهنجاری  از  با توجه به کوچکتر بودن

میشود در نتیجه بین سبکهای هویتی هنجاری واطالعاتی وشادکامی رابطه معنی داری وجود دارد وباتوجه به سطح معنی داری آزمون 

نشان داد میزان شادکامی در دانش آموزان دختر  tی معنی داری وجود دارد ودر آزمون پیرسون ، بین شادکامی وسبك اجتنابی رابطه منف

 .بطور معنی داری بیشتر از پسران میباشد

 

 بحث ونتيجه گيري.5
و یافته های  حاصل از ضریب همبستگی پیرسون  .معنادار وجود دارد ارتباطی و شادکامسبك هویتی  نینشان داد ب قیتحق نیا جینتا

بین سبکهای هویتی هنجاری واطالعاتی وشادکامی رابطه معنی داری وجود دارد  ، بین شادکامی وسبك اجتنابی  ازآن دارد کهحکایت 

شان به بررسی شادی  حسین خفیفر، حامد بردبار و فریبا فروغی قمی در تحقیقاین پژوهش با یافتهای  .رابطه منفی معنی داری وجود دارد
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برزونسکی  و جرالد و مونرو ،همسویی دارد همچنین تا حدودی با تحقیقات  اند آنهاپرداخته هویت باسبك آن باطوارت ای از دانشجویان عده

 هم خوانی دارد نارمی وهمکاران و وکینی

 در نوجوانانیبا توجه به یافته  های تحقیق می توات نتیجه گرفت که یکی از علل مهمی که  باعث عدم شادکامی در دانش آموزان است  

 –دیده میشود که تمایلی یه رویارویی با مشکالت شخصی ومسایل مربوط به هویت شان وحل آنها ندارند واین ویژگی سبك گسیخته 

اجتنابی وبه همین دلیل چنین سبك هویتی را به عنوان رشد نایافته ترین سبك پردازش هویت در نظرگرفته میشود پس با سوق دان دانش 

در خصوص شادکامی در T عاتی وهنجاری می توان درآنان شاد کامی را ایجاد کرد وهمچنین نتایج آزمون سبك هویتی اطال آموزان به

 دختران وپسران نشان می دهد که این تفاوت معنی دار است به طوری که میانگین نمرات دختران باالتر است

ازآنجایی که دست یابی بهاین هنجارها کوشش زیادی نمی در ایران بیشتر از پسران طبق استانداردهاو هنجارهای موجود عمل می کنند و

 .طلبد بنابراین بین خود واقعی وایدال خود شکافی نمی بینند ودر کل از زندگی رضایت دارند که موجب شاد کامی می شود

 

 پيشنهادات.7
 د برشادمانی آنها تاثیر گذار استدر پایان به متصدیان امر تعلیم وتربیت پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه وضعیت هویت افرا

به توجوانان کمك شود تا بتوانند به یك وضعیت هویت موفق برسند واز شیوه های پردازش اطالعات مربوط به هویت برای بنیان نهادن  

 .وحفظ هویت خویش به صورت موثر استفاده نمود وسعی شود محیط تعلیم پر از فضای نشاط وشادابی باشد
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