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Abstract
This study aimed to compare the relationship between successful marriage and selfdifferentiation by considering the mediating role of cognitive emotion regulation in two
groups of married men and women in Tehran. This research was a comparative causal
and correlational study of structural equations that using the available sampling method,
600 male and female volunteers in equal numbers were selected in the period of summer
(2019) to summer (2020). To collect the data of this study, Hudson Successful Marriage
Index Questionnaire (1992) , Garnefski, Kraaij and Spinhoven Cognitive Emotion
Regulation Questionnaire (2002) , Skowron and Schmitt Self-Differentiation
Questionnaire (2003) were used. Data analysis was performed using independent t-test
and path analysis using structural equation modeling and AMOS software version 24.
The results showed that the path coefficient of the male group for all variables is higher
than women and also, cognitive emotion regulation has a minor mediating role in the
relationship between self-differentiation and successful marriage in men but does not
play a mediating role in women. cognitive emotion regulation strategies are one of the
most important individual factors in a successful marriage and family stability, therefore
the role of educating mentioned above is very important and needs more attention from
consultants and those involved in this field.
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چکيده
دختران بهواسطه تحوالت مختلف با چالش تعارض بین سطوح مختلف هویت مواجه هستند،

مقاله پژوهشی

درحالیکه یکپارچگی هویت برای عملکرد مطلوب اجتماعی و روانشناختی ضرورت دارد .ازاینرو،
شناخت ابعاد مختلف آن ،مسیر مداخله را فراهم میسازد .در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده و

تاریخ دریافت:

نمونهگیری بهصورت هدفمند انجام گرفته است .بدین منظور با  20نفر از دختران  19تا  24ساله که

1400/06/30

چالشهای هویتی را تجربه کردهاند مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت .بهمنظور تحلیل دادهها طبق

تاریخ پذیرش:

نظریه زمینهای ،مدل اشتراوس و کوربین ،مصاحبهها در سه مرحله مقولهبندی و مدل استخراج و

1400/11/05
صص49-81 :

اعتباریابی آن موردبررسی قرار گرفت .مواجهه با آشفتگیهای روانشناختی و مواجهه اثربخش با
جهانبینی الهی بهعنوان عوامل علی و همچنین پیامدهای ناشی از راهبردها ،ویژگیهایی از باور و عمل
به دین را آشکار ساختند که ماهیت فراگیر و زیرساختی آن را در ایجاد هویت یکپارچه و پایدار تبیین
میکند .راهبردها ،عوامل مداخلهای و زمینهای نیز مورد تحلیل قرار گرفت.
کليدواژهها :هویت یکپارچه؛ دختران؛ دین.

DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.2.5

 .1مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشجو میباشد.
 .2نویسنده مسئول :دانشجو دکتری مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3استاد ،گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4استادیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 . 5دانشیار ،گروه سنجش و اندازه گیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
 .1مقدمه
نوجوانان با وظیفه مهم رشد هویت خود (هولت2013 ،1؛ مکلیی و هککیاران )2016 ،2روبیرو
هستند .به معنای اینکه با انتخابهای مهم در حوزههای هویت چندگانه ماننید تص ییالت ،روابی

بی فردی (برانژ و هککاران )2014 ،3و هکچنی تعریف خود بهعنوان عضیو گیروههیای اجتکیاعی

(بنیش ویسک و هککاران )2015 ،4پاسخ منسیمکی بیه سی ا «می ییسیتم» داشیته باشید .ایی دو
موضوع اصلی به ترتیب به رشد هویت شخ ی و اجتکاعی اشاره دارند.
اریکسون ( ) 1968بیر احسیاه هوییت شخ یی ت ییید دارد ییه بیر «ادراک یکسیانی خیود و
پیوستگی وجود خود در زمان و فضاها» مبتنی است .ای یکسانی خود حاصل سازماندهی ،ترییب
و تغییر شیکل هوییتییابی هیای متعیدد و احتکیامت متعیارر دوران ییودیی اسیت .ون دوسیالر و
هککاران )2018( 5پژوهش های دیگری را ذیر مییند یه یکپیارچگی را تصیت عنیاوی دیگیری
بیان یرده اند از جکله تنوع نقش (بالک)1961،6؛ تکایز خودپنداره (دونیاهو و هککیاران،)1993 ،7
تلفیق فضایی (وان هیو

و رایییم میاریرز .)2003 ،8وی هکچنیی اشیاره دارد ییه برخیی از ایی

نظریات به یکپارچگی در بی نقشها و برخی به یکپارچگی در بی بافتها اشاره دارند اما هکگیی
به یکپارچگی هویت در بی حوزه های متعدد میرتب بیا هوییت اشیاره دارنید .یکپیارچگی هیویتی
مستلزم ای است یه حوزه های متعدد هویت تلفیق شوند و زمانی ییه افیراد درگییر ایی حیوزههیا
هستند خود را مشابه درک ینند.
رویکردهای موجود به هویت معکومت بر یک یا چند «سطح» تکریز دارند یه هویت بیهواسیطه
آنها تعریف میشود :فردی ،ارتبیا ی و جکعیی .تکیایز بیی ایی سیطو غالبیات بیه انیواع متفیاوت
فرایندهایی اشاره دارد یه هویتها را در و زمان شکل میدهند ،حفظ میینند و تغییر میدهند
1. Hewlett
2. McLean & Syed
3. Branje et al
4. Daniel et al
5. Van Doeselaar et al
6. Block
7. Donahue et al
8. Van Hoof &Raaijmakers
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(شوارتز و هککاران .)2011،1سید و مک لی ( )2015در یک بقیهبنیدی چهیار نیوع ادغیام را در

زمینه هویت مطر میینند :ادغام بافتی 2یا فضایی( 3ادغام حوزههای

هویتی متعدد) ،ادغام زمانی4

(هکاهنگی زمانی گذشته ،حا و آینده) ،ادغام ایگو( 5هکاهنگی حوزههای در و زمان) ،ادغیام

شخص -جامعه (اتصاد خود و جامعه).
ادغام در بی بافت ها ،تناسب بی حوزههای هویتی متعددی را در برمیگیرد ییه ییا بیرای چیه
یسی بودن آن ها مهم است یا ممبور هستند بهواسطه م لفههای اجتکاعی-سیاختاری میالالت وومییت،
جنسیت ،فرزندخواندگی به آن بپردازند .ای نوع ادغام می تواند انواع بسیار متفاوتی از حوزههیا را
در برگیرد از جکله ایدئولوژیک (سیاسی ،ارزشها) ،بی فردی (خانواده ،رواب عاشیقانه) و گیروه
اجتکاعی (وومیت ،جنسیت) .ای نوع ادغام بر مفهومی از یکنواختی منطقی دملت مییند یه افراد
احساه میینند حوزههای هویتی متعدد آنها با یکدیگر تناسب دارند ییا حیداول بیا یکیدیگر در
تضاد نیستند (سید و مک لی .)2015 ،
انسانها هویتهای متعددی دارند؛ هویتیابیهای متعدد بهجای اینکه استالنا باشد هنمار است.

رفداران یکپارچگی روانشناختی با یکک گرفت از تئوری فرایند هویت ( ،)IPT6ای فرضیه را
مطر میینند یه افراد از نظر روانشناختی انگیزه دارند ییه احساسیات سیازگاری و یکپیارچگی
بی م لفههای خود را تقویت ینند بهخ وص در بافتهایی با هویتیابیهای متعدد با ابعاد هویتی
مرتب با هم (هم ابعاد در سطح گروه مانند هویتهای اجتکاعی یا ویژگییهیایی در سیطح فیردی)
(جسپل و سیراج .)2011 ،7اگر نیاز به انسمام روانشناختی برآورده نشود ،هویت نسبت به تهدیید
آسیبپذیر میشود و باعث می شود افراد در راهبردهیایی درگییر شیوند تیا تهدیید را خنالیی یننید
(جسپل و برک و .)158 :2014 ،8

1. Schwartz et al
2. Contextual integration
3. Spatial integration
4. Temporal
5. Ego integration
6. Identity Process Theory
7. Jaspal & Siraj
8. Jaspal & Breakwell
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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در و نوجوانی افراد نسیبت بیه ابعیاد متعیارر خودآگیاه مییشیوند .بیه نظیر مییرسید ایی
ناهکخوانیها در ابتدا مشکلزا تمربه نکیشوند اما برای فرد تنشزا هسیتند و درنتیمیه بیا عکلکیرد
روانی اجتکاعی فرد ارتباط دارند (هارتر .)2012 ،1افرادی یه بتوانند با اوتضائات متغیر حیوزههیای
مختلف سازگار شوند ،احتکامت عکلکرد بهتری خواهند داشت (ون دوسالر و هککاران.)2018 ،
به وریلی یکپارچگی هویت بیانگر احساه راحتی و رضایت از خودی است ییه فیرد شیکل
داده است و در نتیمه انتظار مییرود شیاخص هیای سیازگاری مالبیت را تسیهیل نکایید و در مقابیل

نشانه های درونی و بیرونی شده از فرد مصافظیت نکایید (شیوارتز 2و هککیاران .)2017 ،تعارضیات

هویتی عوارر متنوعی برای فرد دارد از جکله اینکه میتواند آنها را نسیبت بیه افیزایش اسیتره،
اضطراب ،یاهش عزت نفس ،یاهش رضایت از شغل ،تنش در شغل ،مشیکل در عکلکیرد شیغلی،
رضایت یکتر از زندگی خانوادگی ،افسردگی ،عالئم جسکی متعدد هکچون افزایش ضیربان ولیب

آسیبپذیر یند (شیتل و دابز.)2021 ،3

اگر هویت فردی منسمکی یه احساه جهیتگییری و ثبیات بیه فیرد مییدهید شیکل نگییرد،
نوجوان احتکامت احساه بیهدفی ،نداشت هنمار اخالوی و اجتکاعی و آشفتگی را تمربه مییینید
(یوته و لوی  .)2014 ،افراد دچار بصران هویت غالبات برنامه مشخ ی در ابعاد مختلف زندگی خود
ندارند و گاهی سا ها ی متکادی در حا تغییر شغل یا رشته هستند و در بسیاری موارد ،اووات خود
را به بطالت میگذرانند یا به مسائل بیارزش میپردازند .ای افراد از مسئولیت در بعد خیانوادگی،
دینی و اجتکاعی گریزان هستند و بهواسطه انفعا یا تقابل از ارزشهیای دیگیران ییا جرییان غالیب
اجتکاع تبعیت میینند .پیرامون مظاهر اجتکاعی بصران هویت نیز میتوان به مدگرایی (یوهسیتانی
و هککاران )1398 ،و تضعیف تعهد فیرد بیه نظیام هنمیاری جامعیه و افیزایش جیرائم اشیاره ییرد
(شا ریپور اصفهانی و نمفی توانا.)1395 ،
تمربه نشان داده است یه افراد وادر نیستند با تعارضات بی هویتهیای متعیدد زنیدگی عیادی
داشته باشند و از شیوههای مختلف استفاده میینند تا ای تضیادها را حیل ییا بیه شییوهای آنهیا را
انکار ینند .در جوامع در حا گذار مالل ایران ییه هکچنیان سیاختارهای سینتی در برخیی سیطو
1. Harter
2. Schwartz
3. Scheitle & Dabbs
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حفظ شده برخی از افراد نکیتوانند با ای هویت بریکومژ ینار بیایند؛ لذا شیوههایی یه آنها برای
بررسی مسئله استفاده میینند می تواند نکات ارزشکندی داشته باشد؛ اما نکته مهیم ایی اسیت ییه
نوجوانان و جوانان روش هایی باید به یار ببرند یه بتواند زیرساخت هویتی آنها را متصو سازد و
آنودر فراگیر و یارا باشد یه در برابر همکههای ا العاتی فراوان ،آنها را بیکه سازد.
نکته حائز اهکیت پایانی ای است ییه پیژوهش هیایی ییه تیاینون صیورت گرفتیه بیه بررسیی
م لفه های شکل گیری هویت یکپارچه در بی دختران ایرانی نپرداختهاند .تنها پژوهش داخلیی ییه
مصقق به آن دست یافته ،نمیبزاده ( )1397است یه با رویکرد روایی شییوههیای حیل تعارضیات
هویتی را در بی جوانان بررسی یرده است .سایر پژوهشهای خارجی نیز عکدتات با رویکرد رواییی

(شایتر )2004 ،1انمام گرفته است؛ لذا ضرورت دارد م لفههای ای سازه بهصیورت جزئیی میورد
شناسایی ورار گیرد.
برای ارائه تبیی دویقتر از ای مفهوم ضرورت دارد شرای اجتکاعی هیم در نظیر گرفتیه شیود
چرایه هویت در بستر ارتبا ی تصو مییابد .در فرایند جهانی شدن ،یشورها به لصیا اوت یادی،
سیاسی ،فرهنگی و اجتکاعی دچار تغییر و تصومتی شدهاند ،به ورییه تصیومت در گوشیهای از
دنیا سایر یشورها را نیز تصت ت ثیر ورار میدهد (یوسفی و ستارزاده .)1388 ،در ای فرایند فرهنگ
مسل (غربی) بهواسطه رشد فزاینده فناوری و ارتباطجکعیی ،مقولیههیای هیویتی را متصیو ییرده
هکی امر باعث شده نسل جوان به نگاه تردید به منابع هویتیابی سینتی خیود بنگیرد و در ت یویر
هویتی خویش گرفتار بصران هویت شوند .ای شرای بهویژه در یشورهای درحا توسعه با شکا
نسل ها روش است .آنچه در شرای فعلی در جامعه ایران مشاهده میشیود پدییدهای اسیت ییه از
منظر جامعهشناسی به آن «بریکومژ» یا هویت التقا ی گفته میشود یه رایکر ( )1995آن را «پدیید
آوردن خالوانه معنا از ریق بکار گیری عناصر گفتکان پیشی » میداند .هسته مرییزی ایی سیبک
زندگی چهلتکهسازی فرامدرن از عناصر فرهنگی متعلق بیه دنیاهیا و زمیانهیای متفیاوت ،اعیم از
سنتی و مدرن ،عامه پسند و نخبه پسند میباشد (هاشکیانفر و هککاران .)1390 ،به ایی مفهیوم ییه
افراد بخش هایی از ایدئولوژی مدرن و سنتی را در ینار یکدیگر وارد زندگی خود مییننید بیرای

1. Schachter
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مالا همزمان برخی مناسک دینی را اجرا میینند و از سوی دیگر در خانه سگ نگه مییدارنید ییا
مناسبتهایی مالل یریسکس یا ولنتای را برگزار میینند.
از سوی دیگر جامعه ایران در دوره گذار از هویت سنتی بیه هوییت میدرن اسیت .بافیت یلیی
جامعه ایران متکایل به سنت (سنتی) ،ولی جوانان بیشتر متکایل به مدرنیته هسیتند .جامعیه ،خیانواده،
رسانه ها و ...هنمارهای پذیرفتهشده در نظام اجتکاعی یالن را به فرد القا مییننید از سیوی دیگیر
ارزش های جدیدی از ریق گروه هکسامن ،رسانهها برداشیت مبهکیی از مدرنیتیه را بیه فیرد القیا
میینند یه در ای یشککش جوانیان بیه سیکت فردییت تکاییل دارنید (هاشیکیانفیر و هککیاران،
 .)1390در ای فرایند جهانی شدن بهخ وص در شهرهای بزرگ هویت اجتکاعی زنیان مییتوانید
دگرگون شود .مزم به ذیر است یه ای بصرانها در یلیه ابعاد هویتی فرد خود را نشان میدهید و
بهخ وص در بعد فردی افراد مکک است بهواسطه ای عدم ثبیات دچیار آشیفتگیهیای فکیری و
روانشییناختی جییدی شییوند بییهخ ییوص در افییرادی یییه یکتییر تصکییل ابهییام دارنیید (مقییده و
خواجهنوری.)1383 ،
در ممکوع غالبات افراد برای عبور از چالشهای هویتی راهکارهایی برمیگزینند یه مکک است
در بلندمدت پایدار نباشد و تصت ت ثیر اتفاویات زنیدگی و پاسیخی بیرای سی امت وجیودی خیود
نداشته باشند و جریان زندگی آنها تصت ت ثیر ورار گیرد .چرایه در سا های بعد از نوجوانی افراد
نیازمند ثبات هستند و نیز بهواسطه انتظارات اجتکاعی نکیتواننید در میورد برخیی ت یکیکات مهیم
خود تمدیدنظر ینند درحالییه مکک است پیرامون آنها دچار تردید شیده باشیند لیذا ناچیار بیا
بههمریختگیهای روانی خود ینیار مییآینید ییه مییتوانید سیالمت روان آنهیا را مختیل سیازد.
شکل گیری هویت یکپارچه مستلزم تغییرات پایدار در زیرساختهای فکری فرد است .زمیانی ییه
تغییر وسیع در ارزشها و روشها رخ دهد ای تغییر عکیق و بلندمدت خواهید بیود .هید

از ایی

پژوهش استخراج م لفههای م ثر بر شکلگیری هویت یکپارچیه در دختیران در سیا هیای پاییانی
نوجوانی است.
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 .2روششناسی
در ای پژوهش از روش ییفی استفاده شده است؛ لذا نکونیهگییری بیهصیورت هدفکنید انمیام
میگیرد و در آن افرادی بررسی می شوند یه بیشتری ا العیات را در رابطیه بیا موضیوع پیژوهش
داشته باشند.
بدی منظور با  20دختر  19تا  24ساله اصفهانی در بازه زمانی سا  99الی  1400یه چالشهای
هویتی تمربه یردهاند ،در صورت رضایت ،م احبه نیکه ساختاریافته انمام شد .انتخاب افراد نکونه
تا جایی ادامه پیدا یرد یه مصقق در بررسیهای خود به اشباع نظری برسد .سپس بهمنظیور تصلییل
دادهها م احبه تایپ شد و بق نظریه زمینهای در سه مرحلیه یدگیذاری بیاز ،مصیوری و انتخیابی
مقولهها بقه بندی شد و نهایتی تا بیرای تعییی رواییی مصتیوایی الگیوی اسیتخراجشیده از نظیرات 5
متخ ص یه تمربه یار با نوجوان را داشتهاند استفاده شد.
در ای پژوهش صرفات از م احبه استفاده شده است .پیس از بررسیی پیشیینه نظیری و پژوهشیی
مرتب با سطو هویت (هویت فردی ،اجتکاعی ،ملی ،جنسیتی و دینی) از بی مستندات موجود در
پایگاههای علکی  Magiran ،Irandocو  SIDس امتی اجکیالی پیرامیون هرییک از ایی سیطو
تنظیم شد یه در ابتدا از افراد پرسیده میشید تیا یکپیارچگی هوییت در آنهیا تائیید شیود .سیپس
س امتی پیرامون شیوههای دستیابی به هویت و عوامیل احتکیالی می ثر پرسییده مییشید .در حیوزه
هویت فردی س امت ی پیرامون میزان شناخت فرد از خود و بررسی برنامه و هد

بیرای آینیده ،در

حوزه هویت اجتکاعی مسئله مقبولیت اجتکاعی و نوع نگاه دیگران نسبت بیه فیرد بررسیی شید .در
زمینه هویت ملی میزان تعلقخا ر فرد به یشور و م لفههای مرتب بیا اییران و در هوییت جنسییتی
احساه فرد نسبت به دختر بودن موردبررسی ورار مییگرفیت .در هوییت دینیی جایگیاه باورهیای
دینی در زندگی فرد و میزان تعلقخا ر به جامعیه دینیی میورد ارزییابی ویرار مییگرفیت .در ادامیه
شیوههای مواجهه فرد با تعارضات ،عوامل م ثر در حل تعارضیات و عوامیل می ثر و سیازویارهای
شکلگیری هویت فعلی موردبررسی ورار میگرفت.
مالکهای ورود آزمودنیها در پژوهش حاضر عبارت بودند از:
 افرادی یه در بازه ای از زندگی خود در سطو هویتی مختلف چالشی را تمربه یرده باشند.نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 افرادی یه از زمان به ثبات رسیدن آن هیا حیداول ییک سیا گذشیته باشید و در ایی میدتتغییرات جدی نداشته باشند.
 افرادی یه یکپارچگی هویتی در آنها متعاوب تغییر در زاویه نگرشی و جهانبینیی آنهیا بیهزندگی صورت گرفته باشد.
مالکهای خروج افراد از نکونه نیز نشانههیای اخیتال هوییت جنسییتی ،اخیتالمت میرزی ییا
اختال شخ یت دووطبی بود .برای ای منظور در حی م احبه اگر افراد به تغییرات خلقیی اشیاره
مییردند یا اینکه نارضایتی آنها بیشازحد معکو به نظر میرسد س امت بیشتری بق معیارهای
تشخی ی  DSM-Vپرسیده میشد به ورییه یکی از م احبهشوندهها پس از حیدود دو سیاعت
گفتگو مشخص شده یه احتکا زیاد دچار مشکالت خلقی است یه به هکی دلیل از نکونه حیذ
شد.
هد

از تصلیل دادههای ییفی یاوش مفاهیم مشترک ،یشف رواب بی ای سازهها و ساخت

مد نظری است .در ای پژوهش پسازاینکه م احبه ها به مت تبدیل شد بق نظریه زمینهای متون
به روش اشتراوه و یوربی یدگذاری در سه مرحله یدگذاری شد.
مرحله او یدگذاری باز 1نامیده می شود یه عبارت است از فرایندی تصلیلی یه از رییق آن
واحدهای معنادار در مت شناسایی میشوند و با یک مفهوم مشخص میشوند یه در ایی پیژوهش
 210ید باز شناسایی شد .هد

از یدگذاری مصوری 2پیوند دادن دادههایی اسیت ییه در فراینید

یدگذاری باز ،شناسایی شدهاند تا مفاهیم در یک شیبکه بیه هیم میرتب شیوند؛ در اینمیا  45یید
مصوری مشخص شد .در یدگذاری انتخابی 3رواب بی مقولهها در والب یک مد ارائه میگیردد
و پدیده هستهای مشخص میشود .سایر مقولهها متشکل از شرای علی (عواملی یه مقوله اصلی را
تصت ت ثیر ورار میدهند) ،را هبردها (اوداماتی یه در رابطه با مقوله اصلی انمام مییشیود) ،شیرای
زمینهای و مداخلهای (عوامل مصیطی و زمینهای ویژهای یه راهبرد را تصت ت ثیر ورار مییدهنید) و
پیامدهای حاصل از راهبردها هستند.

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
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اعتبار درونی الگوی بهدستآمده به روش دلفی موردبررسی ورار گرفت .در روش دلفیی بعید
از جکعآوری و تلفیق نظراتی متخ

ی یک حوزه خاص میتوان به نتیمهگییری رسیید .البتیه در

ای پژوهش در یلیه مراحل یدگذاری از نظرات چند ت از خبرگان حوزه روانشناسیی و مشیاوره
استفاده شد اما در انتها پس از تدوی مد  ،برای یسب نظرات گروه نخبگانی از دو پرسشنامه برای

مصاسبه 1CVRو  CVI2استفاده شد.

نسبت روایی مصتوایی ( )CVRشاخ ی است یه توسی موشیه 3راحیی شیده اسیت ییه از
نخبگان خواسته میشود مد یا س امت راحی شده را در یک یف سه ارزشی «ضروری است»،
«مفید است ولی ضروری نیست» و «ضرورتی ندارد» نکره دهیی یننید .بیرای مصاسیبه  CVRبیق
معادله زیر عکل شد Ne .تعداد متخ
تعداد یل متخ
𝑁
2

𝑛𝑒−
𝑁
2

ینی است یه گزینه ضروری است را انتخاب ییردهانیدN ،

ی است.

= CVR

از ای پنم نفر چهار نفر موافق بودند و ییک نفیر بیا اعکیا برخیی اصیالحات اعکیا موافقیت
یردند CVR .یک مصاسبه شد یه میزان وابل وبیولی مصسیوب مییشیود .بیرای مصاسیبه شیاخص
روایی مصتوایی ( )CVIتعداد خبرگانی یه گزینه «مرتب اما نیاز بیه بیازبینی» و «ییامالت میرتب » را
انتخاب یردهاند بر تعداد یل تقسیم می شود یه در ای بخش نیز ییک بیه دسیت آمید ییه مقیدار
مطلوبی است .با توجه به نتایم بهدستآمده میتوان گفت ییه مید مفهیومی هوییت یکپارچیه در
دختران اعتبار وابل وبولی دارد.
عالوه بر ای یدهای استخراج شده به برخی ینشگران ارائیه شید و از آنهیا خواسیته شید ییه
نظرات خود را بیان ینند و تقریبات هکگی تطابق ییدهای اسیتخراج شیده بیا نظیرات آنهیا را تائیید
یردند.

1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index
3. Lawshe
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 .3تحلیل دادهها
در ای پژوهش با  20دختر در بازه سینی  19تیا  24سی ا م یاحبه نیکیه سیاختاریافته صیورت
گرفت .مزم به ذیر است تنها مورد شکاره دو  17ساله بود یه به علیت تمربییات ارزشیکند فیرد و
پختگی روانشناختی وی در نکونه لصا شود
جدو  .1ا العات جکعیت شناختی دختران م احبه شده
شغل
سن

تحصیالت

1

19

دانشجوی کارشناسی

2

18

کالس یازدهم

3

20

4

21

5

22

6

24

7

19

8

21

وضعیت مالی
پدر

58

کارمند
متوسط
آزاد
متوسط

دانشجوی دانشگاه

کارمند

فرهنگیان

متوسط

دانشجوی کارشناسی

آزاد

رشته روانشناسی

متوسط

دانشجوی کارشناسی
رشته معماری
مهندسی صنایع
مربی پیشدبستانی

وضعیت اعتقادی
خانواده

ترتیب تولد

نوع چالش
تجربه شده
هویت دینی

مذهبی

دوم و آخر

غیرمذهبی

دوم و آخر

مذهبی

دوم

بسیار مذهبی

اول

هویت
جنسیتی
هویت دینی
هویت دینی
هویت فردی
هویت دینی

بازنشسته
متوسط رو به

مذهبی

سوم و آخر

هویت فردی

باال
کارمند بانک،
متوسط رو به

مذهبی

دوم

هویت دینی

باال

دانشجوی کارشناسی

آزاد

نقاشی

متوسط

دانشجوی کارشناسی

بازنشسته
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معتقد به خدا،
عدم عمل به

سوم و آخر

مناسک دین
عدم اعتقاد به

فرزند سوم و

هویت دینی
سیاسی
هویت دینی
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شغل
سن

تحصیالت

وضعیت مالی
پدر

ادیان و عرفان

متوسط

وضعیت اعتقادی
خانواده
باورهای دینی و

ترتیب تولد
آخر

نوع چالش
تجربه شده
سیاسی

مناسک دین
دانشجوی کارشناسی

9

19

10

19

11

21

12

22

ترم آخر روانشناسی

13

20

کارشناسی مشاوره

14

21

ترم سوم کارشناسی

15

22

دیپلم

16

24

لیسانس روانشناسی

مهندسی طبیعت

کارمند
پتروشیمی
متوسط

اعتقاد به باورهای
دینی
عدم پایبندی به

پنجم و آخر

سیاسی
هویت دینی

مناسک
اعتقاد به باورهای

رشته انیمیشن کنکوری

آزاد

دینی

متوسط

عدم پایبندی به

فرزند اول

هویت دینی

مناسک
کارشناسی

ارتشی

روزنامهنگاری

متوسط

هویت دینی
والدین مذهبی

دوم و آخر

جنسیتی
اعتقاد به باورهای

آزاد دارند

دینی

توسط

عدم پایبندی به

هویت دینی
دوم و آخر

بازنشسته فوالد

هویت دینی
والدین مذهبی

دوم و آخر

متوسط
آزاد
متوسط

مناسک دین

متوسط
بازنشسته سپاه
متوسط

هویت
جنسیتی

مقید به برخی

بازنشسته

هویت
جنسیتی

مناسک
مبارکه

هویت

غیرمذهبی
مذهبی

دوم
دوم و یکی به
آخر
سوم و آخر

هویت دینی
هویت دینی
هویت دینی
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شغل
سن

تحصیالت

17

20

رشته مشاوره

18

19

پشتکنکوری

19

23

لیسانس جامعهشناسی

20

19

کنکوری رشته معارف

وضعیت مالی

وضعیت اعتقادی

پدر
راننده بازنشسته
متوسط

خانواده
مذهبی

مذهبی

متوسط

متوسط
کارمند
متوسط

ترتیب تولد

تجربه شده

پنجم یکی به

هویت دینی

آخر

هویت شغلی
هویت دینی

بازنشسته سپاه

کارمند

نوع چالش

چهارم و آخر

هویت
جنسیتی

مذهبی

دوم و یکی به
آخر

هویت دینی
هویت دینی

دوم

مذهبی

هویت
جنسیتی

جدو  .2یدهای تبیی یننده م لفههای الگوی هویت یکپارچه در دختران
کد باز

کد محوری

تجربه گمگشتگی

احساس عدم آرامش

ادراکات احساسی و عمیق

تجربیات شهودی و عینی

ادراکات معنوی حقیقی

تجربیات معنوی مؤثر

تجربه ثبات روانی

کارکرد آرامش دهندگی عمل

مواجهه اثربخش با

تجربه حقیقی افراد متدین

به دین

جهانبینی الهی

تعریف هدف زندگی در قالب

کارکرد آرمان دهندگی

عامل علی

باورهای دینی

باورهای دینی

تحول هویت

تعصب نداشتن

انعطافپذیری روانشناختی

عدم تکرار اشتباهات و عمل به
تعهدات
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کد انتخابی

جایگاه در مدل

مواجهه با

عامل علی

پریشانیهای

تحول هویت

روانشناختی

یکپارچه پایدار

مهارتهای
روانشناختی یاری
بخش

یکپارچه پایدار
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حفظ اعتماد والدین و دوستان

حفظ روابط بین فردی

تصمیم برای عبور از شک

میل به حقیقتیابی

تالش برای رسیدن به هدف

تالش و پافشاری برای
خواسته خود
شرایط زمینهای

تأثیر حضور در جلسه مذهبی در
تداوم بخشی به باورها

تحول هویت
کارکرد حمایتی گروه فرهنگی

سالم

پیدا کردن دوستان هم دغدغه
تجربه جذاب و متفاوت تعامل با
جمعی مذهبی

کارکرد هیجانی گروه فرهنگی

درک هدف زندگی و آینده با

کارکرد هدایتگری گروه

حضور در جلسه مذهبی

فرهنگی

حمایت دوستان بهواسطه کمک
فکری

تعامل با گروهای

یکپارچه پایدار

کارکرد حمایتی گروه همساالن

کم شدن فشار خانواده
تأثیر حمایت خانواده از تصمیم

انعطاف و حمایت خانواده

فرد
ارائه گزینههای مختلف بدون
اعمالنظر
حمایت و مشورت دهی برادر
تأثیر جو مدرسه در کتابخوانی
تأثیر مثبت معلم
دیدن فیلم عامل تغییر دیدگاه
فضای مجازی عامل آشنایی با
زنان توانمند
فضای مجازی عامل عادی تلقی

شیوههای مواجهه
خانواده

عاملیت
همراهی مثبت همشیرهها

اثرگذاریهای

مؤلفههای مثبت مدرسه

مدرسه

انگیزه آفرینی تولیدات
رسانهای
دانشافزایی فضای مجازی
کارکردهای غیر مؤثر

رسانه
شرایط
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کردن ناهنجاریها

مداخلهای

شبکههای اجتماعی

تحول هویت
یکپارچه پایدار
فضای مجازی تجربه زندگی
نزیسته
نیاز به تائید دیگران
عادیسازی مسئله چالشبرانگیز
توسط اطرافیان
محدودیتها عامل نارضایتی از
جنسیت
دوگانگی کنشی و شناختی
بهواسطه تعارضات
شنیدن حرفهایی از دین به
شکلی متفاوت
اجتناب از تعامالت چالش زا
دوری از چالش در گفتگوها
خودگویی برای دادن اطمینان

نقص عزتنفس

موانع روانشناختی

تأثیر نگاه دیگران
محدودیتهای اجتماعی

فرهنگ و ساخت
اجتماعی

تضاد ارزشی با جامعه
شیوه ارائه اطالعات چالش زدا
اجتناب از عوامل تنشزا
افزایش مهارتهای ارتباطی و
هیجانی

نسبت به مسیر

کنشهای مؤثر در
فرایند جامعهپذیری

شیوههای گفتگو مؤثر با والدین
تغییر کردن بهصورت
مرحلهبهمرحله

اقدامات سازگارانه تدریجی

حل چالشها بهصورت موردی
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فعالیت اجتماعی عامل مؤثر

نقشپذیری در جامعه

باور به سبک زندگی انتخابی

اعتماد به نظام باورها و هدف

یادگیری شیوههای حل مسئله

رشد تفکر پویا و نقاد
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راهبردهای
شیوههای مواجهه

تحول هویت

با چالشهای

یکپارچه پایدار

شناختی
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تحقیق در مورد چالشهای ذهنی
بررسی علت حال خوب و بد
دیگران
مقایسه اهداف پوچ و مقطعی با
افراد دارای اهداف بلند
فهم برداشتهای غلط از دین

بازاندیشی در نظام
هستیشناسی

یافتن پاسخ سؤاالت وجودی
ضرورت امتحان کردن نوع
متفاوتی از زندگی
باور به حوزه اثر خود

نگرشهای تسهیلگر

باور نسبت بهضرورت مرور زمان
تغییر رفتاری و اخالقی با تغییرات
اعتقادی
اهمیت یافتن موضوعات مهمتر
در زندگی

فهم ارزشهای اصلی زندگی

تحول در باورها و

بهواسطه دین

رفتارها
پیامدهای

خواندن روایات عامل تصمیم
ثبات در زندگی

تحول هویت

احساس عدم تعارض

یکپارچه پایدار

نگاه به زندگی اهلبیت عامل
صبر
باور و عمل به دین عامل ثبات در

ثبات در شخصیت
پایبندی به انتخابها

شخصیت
کمک به دیگران هدف زندگی
خودآگاهی از ویژگیهای
شخصیتی
تحمل سختیها

تعیین هدف برای زندگی

خود هدفمندسازی

شناخت خود

خودشناسی

افزایش مهارت سازگاری

تابآوری
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 .1-3عوامل علی تحول هویت یکپارچه پایدار
هکان ور یه در شکل  1نشان داده شده پدیده مریزی هویت یکپارچه پایدار است .مواجهه با
پریشانی های روان شناختی بیانگر شرایطی است یه ینشگران ای پیژوهش تمربیه عیدم آرامیش و
گم گشتگی گزارش یردند یه از علت آن آگاه نبوده و روند بیعی زندگی آن ها را مختل ییرده
بود مالالت «هریس هم می پرسید مشکلت چیه می گفتم نکی دونم م احساه می یینم ییه چییزی رو
گم یردم تو وجود خودم اما نکیدونم اون چیه و هرچی تو وجود آدمای دورم یا دوستام میگردم
یا خانوادم هیچی نیست و نکیدونم چرا».
تمربیات شهودی و عینی بیانگر مووعیتهایی است یه برای مالا فرد اظهار داشته «وبل از اینکه
از نظر عقلی دلیل داشته باشم دلم ای مسیر را پذیرفت» یه ذیل مواجهه اثربخش با جهان بینی الهی
ورار میگیرد .مورد دیگر از یدهای مصوری ،تمربیات معنوی م ثر اسیت ییه چنیدی نفیر اذعیان
داشتند یه در فرایند هویت یابی در مووعیت های مذهبی -معنیوی مشیابه زییارت ییا اعتکیا

واویع

شدند یه بعدازای اتفاق به شکل غیر برنامه ریزی شده ای جریان زندگی آن هیا تغیییر ییرده اسیت؛
یکی از ینشگران چنی گفت« :بعدازاینکه از سمده بعد از مناجات روز آخر اعتکا

سر برداشیتم

انگار آدم دیگری بودم و زندگی م از آنما متصو شد».
افراد بعدازاینکه با یک تغییر در دیدگاه خود به زندگی ،باور و عکل به دی را در تکامی ابعیاد
زندگی خود می پذیرفتند تمربیاتی از خود یا حتی مشاهده زندگی سایری گزارش یردنید ییه بیه
یاریرد آرامش دهندگی عکل به دی دملیت دارد؛ بیرای مالیا «می زنیدگی بیدون اعتقیادات را
تمربه یردم و آدم ترسویی نبودم و تا ته خ رفتم و به پوچی مطلق رسیدم خسته شدم .لیذت بیود
اما آرامش درونی نبود» .ای آرامش در رابطه با عکیل بیه دسیتورات دیی هیم بیوده« :ووتیی دییدم
دغدغه م ظاهرم هست و دارم از بقیه چیزهای مهم عقب میافتم رفتم سکت حماب».
نکته ای یه در هکه ای افراد دیده میشد ای بود یه دی معیار اهدا

زندگی آنها شده «هیر

یاری میخواهم بکنم میبینم یه با باورهای دینی ناسیازگار نباشید» ییه گوییای ییاریرد آرمیان
دهندگی باورهای دینی است».
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 .2-3شرایط زمینهای تحول هویت یکپارچه پایدار
مهارتهای روانشناختی یاری بخش شامل انعطا پیذیری روانشیناختی ،تکاییل بیرای رشید،
حفظ رواب بی فردی و تالش و پافشاری برای خواسته خود میشود .ایی ممکوعیه توانکنیدیهیا
زیرساختی فراهم میسازند تا فرد بتواند در فرایند شناخت و حل تعارضات بیه شییوه پوییا حرییت
یند و نتیمه مطلوبی دریافت یند .تکایل برای رشد بیه معنیای ایی اسیت ییه فیرد سیعی مییینید
اشتباهات وبلی را تکرار نکند .برای مالا «برام مهکه یه اعتکاد خانواده و حتی دوستام به می حفیظ
بشه و براش هریاری میکنم» ای گفته نشانگر تکایل فرد بیرای حفیظ روابی بیی فیردی و اعتکیاد
حایم بر ای رواب است .ت کیم برای یافت جواب برای مسیائلی ییه فیرد در میورد آن هیا دچیار
شک شده مهارت دیگری است .یکی دیگر از توانکندی های مهم ای افراد تالش و پیگیری آنهیا
برای رسیدن به خواستههای خود است.
تعامل با گروهای سالم به واسطه ت ثیرات متنوع آن حائز اهکیت است .در ای پژوهش افیراد بیه
یاریرد حکایتی ،هیمانی و هدایت گری گروه فرهنگی اشاره یرده اند .گروه های فرهنگی در شهر
اصفهان بستری برای نوجوانان هستند یه بتوانند در فضایی ام بخیش زییادی از نیازهیای خیود را
دریافت ینند .برای مالا یکی از دختران چنی میگوید« :بعد از آشنایی با گروه بهمرور فهکیدم یه
برای چی به دنیا اومدم؟ چرا دارم زندگی میکنم؟ و خب آیندم چی میشیه؟» ایی جکلیه حیایی از
یاریرد هدایت گری ای گروه ها دارد .حضور در ای جکع ها مییتوانید بیه افیراد یکیک ینید تیا
بتوانند در ینار آمدن با چالش های زندگی عکلکرد بهتری داشیته باشیند ییه ایی بییانگر ییاریرد
حکایتی آن هاست .حضور در ای گروه ها تمربه جذاب و متفاوتی به افراد مییدهید ییه حیایی از
یاریرد هیمانی تعامل با ای گروه هاست .گروه های هکسامن با یکک های فکری یه بیه دوسیتان
خود ارائه میدهند یاریرد حکایتی دارند.
شیوه های مواجهه خانواده به عنوان عامل زمینه ساز دیگیر در دو شیکل مشیاهده شید« .حکاییت
خانواده هم خیلی م ثر بود .پدرم خیلی از ت کیم م حکایت مییرد» چنی جکالتی نشان میدهد
حکایت خانواده میتواند م ثر واویع شیود .والیدینی ییه گزینیه هیای مختلیف را بیه فرزنیدان ارائیه
میینند و برای انتخاب اعکا نظر نکیینند زمینه را برای عاملیت فرزند فراهم میینند.
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هکراهی مالبت هکشیره ها یه بهخ وص در زمانی یه خانواده مقاومت دارنید مییتوانید زمینیه
هدایتگری و هم زمینه حکایتی برای افراد داشته باشد.
 .3-3شرایط مداخلهای تحول هویت یکپارچه پایدار
اثرگذاریهای مدرسه به دو صورت ت ثیر مالبت معلم و هککالسییهیا و تی ثیر جیو مدرسیه در
یتاب خوانی خود را بروز میدهد« .هکیشه دوست داشتم مالل معلم ادبیاتکان باشیم .تیا اینکیه ییک
روز حر هایی به م زدند یه هکه چیزو عور یرد».
رسانه با دو یاریرد مالبت انگییزه آفرینیی تولییدات رسیانه ای و دانیش افزاییی فضیای ممیازی
میتواند م ثر واوع شود .البته یاریردهیای غییر می ثر شیبکه هیای اجتکیاعی نظییر اضیافه شیدن در
گروه های غیراخالوی ،فضای ممازی عامل عادی تلقی یردن ناهنماریها و فضای ممازی تمربیه
زندگی نزیسته و ...میتواند زمینه یند شدن و یا حتی اختال در فرایند هویتیابی را فراهم سازد.
در زمینه موانع روان شناختی ،اهکیت دادن به نظر دیگران یا نقص عزت نفیس مییتوانید فراینید
صصیح هویتیابی را متووف یند مانند ای اظهارنظر« :اآلن نیازه یه دیگیران بگی واو! ایی دیگیه
امن چقدر هکه چی تکومه! خیلی نظر دیگران برام مهکه».
فرهنگ و ساخت اجتکاعی به ممکوعه اثرگذاریهای دیگران بیر فیرد اشیاره دارد ییه گیاهی
به صورت فردی به شکل ت ثیر نگاه دیگران و گاهی به شکل مصدودیت های اجتکاعی بروز مییند
و میتواند به دوگانگی ینشی یا شناختی در فرد منمر میشود یه در چنی اظهاراتی میشود دیید:
«زمانی یه درگیر رواب عا فی شدم نکیدانستم بیه چیه یسیی بگیویم خیانواده مخیالف انید ولیی
دوستانم تازه مرا تشویق مییردند تضاد خیلی بدی بود».
 .4-3راهبردهای تحول هویت یکپارچه پایدار
یکی از راهبردهای مورداستفاده یینش هیای می ثر در فراینید جامعیه پیذیری اسیت .اجتنیاب از
تعامالتی یه زمینه ساز اضطراب در فرد است یا چالش هایی یه در ارتبا ات بی فردی رخ میدهد
مواردی است یه افراد برای اجتناب از عوامل تنش زا ذیر یردنید .بیرای مالیا یکیی از ینشیگران
اظهار میدارد« :در مواوعی یه اختالفی پیش میآید و سعی میینم وری صصبت ینم یه یر
مقابل متوجه شود بصث تکامشده و دنبا ادامه دادن بصث نیستم بدون توجه به نتیمه».
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در زمینه ینش های م ثر در فرایند جامعه پذیری افزایش مهارتهای ارتبا ی و هیمانی راهبیرد
دیگر ذیل ینش های م ثر است یه به خودگویی مالبت اشاره دارد یه به فرد یکیک مییینید ییه
نسبت به مسیری یه در آن ورار دارد ا کینان یند .عالوه بر ای مهارت مهم دیگر شیوههای گفتگو
م ثر با والدی است تا فرد بتواند آن ها را با خود هکراه سیازد بیرای مالیا ایی گفتیه «مییخواسیتم
تابستان یزد بکانم اما مادرم مخالفت یرد .گفتم فکیر یی و راه حلیی پییدا یی ییه هیر دو راضیی
باشیم».
اودامات سازگارانه تدریمی از ینش دیگری اسیت ییه تغیییر ییردن مرحلیه بیه مرحلیه و حیل
چالشها بهصورت مورد به مورد را در برمیگیرد برای مالا ینشگری چنی بیان مییند« :ییمییم
خودمو امتصان یردم و یمیم تغییر یردم».
نقش پذیری در جامعه راهبرد م ثر دیگیری اسیت ییه زمینیه تقوییت تمربییات فیرد را فیراهم
میسازد برای مالا میتوان به ای گفته اشاره یرد« :اینکه م فعالیت اجتکاعی داشیتم هیم یککیم
یرد یه تمربه بیشتری به دست بیاورند».
اولی راهبرد از شیوههای مواجهه با چالشهای شناختی ،اعتکاد به نظام باورها و هد

است یه

بیانگر باور فرد نسبت به سبک زندگی انتخابی خود است .رشد تفکر پوییا و نقیاد راهبیرد دیگیری
است یه شیوه های حل مسئله ،تصقیق در مورد چالش های ذهنی و بررسی علت حیا خیوب و بید
دیگران را در برمیگیرد .ای نوع تفکر میتواند به رفع ابهامهای شناختی یکک یند.
نگرش های تسهیلگر به دیدگاه هایی اشاره دارد ییه سیختیهیای دوران سیازگاری بیا دییدگاه
جدید را آسان میسازد مانند «خودم رو ای

ور وانع یردم یه تو ای هکه سا اون شکلی زنیدگی

یردی ولی حام بیا و ای سبک از زندگی رو هم امتصان ی و اگر دوباره اون حالت ها رو داشتی
دوباره برمیگردی بیه وبیل از اون سیمده ».افیراد در فراینید بازاندیشیی در نظیام هسیتیشناسیی بیه
س امت وجودی خود پاسخ میدهند و ابهامات نظام شناختی خود را بر ر
یکی از ینشگران اشاره دارد یه «در سیفر بیا روحیانی هکراهکیان حیر

میسازند؛ برای مالا

زدم و هکیی باعیث شید

متوجه شوم دنیای دی ما چقدر وشنگ است ولی به ما چه ودر اشتباه نشان دادهاند».
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 .5-3پیامدهای تحول هویت یکپارچه پایدار
نوع نگاه و شیوه رفتار ای افراد تغییر پیدا یرده (تصو در باورها و رفتارها) و ارزشهای اصلی
در زندگی برای آن ها شکل دیگری پیدا یرده است؛ اما ای تصو همزمیان بیه پایبنیدی آن هیا بیه
یک رویه ثابت در زندگی نیز منمر شده (ثبات در شخ یت) و در درون خیود تعارضیی احسیاه
نکیینند و نسبت به انتخاب خود پایبند هستند؛ ای ثبات را در گفته یکی از ینشگران ای پژوهش
میتوان دید« :از ووتی توانستم حر

مردم و واعده دی را از هم تفکییک یینم مسییر ثیابتی بیرایم

ایماد شد یه بق نظر ای فرد و آن فرد نباشد».
ای دیدگاه جدید افراد در زندگی ،اهیدا

زنیدگی آن هیا را نییز دگرگیون مییسیازد (خیود

هدفکندسازی) و باعث میشود در مقابل سختیها تصکل فرد افزایش یابد (تیاب آوری) ماننید ایی
گفته« :صبرم خیلی بیشتر شد چون به نتیمه رسیدم یه هر اتفاوی و بالیی حتکات حککتیی دارد حتیی
اگر م نفهکم» .حاصل دیگر ای فرایند خودشناسی است یه نتیمه وابلت یور فراینید هوییتییابی
مصسوب میشود.
شکل  .1الگوی هویت یکپارچه در دختران
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 .4بحث و نتیجهگیری
پدیده مصوری در ای پژوهش هویت یکپارچه پایدار است به معنی ای یه افیراد در بیی ابعیاد
هویتی خود هکاهنگی ایماد یردهاند و تضادهای وبلی را به نصوی برای خود حل ییردهانید و ایی
انسمام در یک بازه زمانی تداوم داشته است ،البته به معنای جکود و دگکاتیزم نیست چرایه هویت
مقولهای سیا است یه در دورههای مختلف زندگی تا حدی تغییر مییابد اما زیرساخت اصلی آن
حفظ میشود.
آنچه در نتایم ای پیژوهش مکیرر بیه اشیکا مختلیف دییده مییشیود ت ثیرگیذاری تغیییر در
دیدگاههای فرد بهمنظور حل چالش هیای مختلیف هیویتی اسیت .ایی نیوع تغیییر بیهواسیطه اینکیه
باورهای زیربنایی فرد را مت ثر میسازد اثرات آن را بر رفتار و انتخیابهیای فیرد در ابعیاد مختلیف
زندگی میتوان مشاهده یرد یه نشانگر مکانیسم عکل تغییر نوع در زندگی فرد است.
نکته جالب توجه دیگر ای است یه سایر عوامل زمینیهسیاز و مداخلیهگیر اگرچیه ییه بیه نظیر
میرسد میتوانند اثرات تمکیعی ویژه ای داشته باشند اما زمانی یه دییدگاه فیرد متی ثر از باورهیای
دینی باشد میتواند اثرات سایر عوامل را یاهش دهد.
مقولههای مواجهه با پریشانیهای روانشناختی و مواجهه اثربخش بیا جهیانبینیی الهیی عوامیل
علی هستند یه به هویت یکپارچه منمیر مییشیوند .پریشیانیهیای روانشیناختی بیه احسیاه عیدم
آرامش و گم گشتگی اشاره دارد یه بخشی از آن می تواند ناشیی از عیدم پاسیخگویی مناسیب بیه
س امت وجودی پ یرامون هد

و رسالت زندگی باشد یه در بخش راهبردها به ای مسیئله اشیاره

شده است؛ ای وحدت یافتگی روان شناختی ییه از پاسیخ بیه سی امت وجیودی حاصیل مییشیود
زمینهساز سالمت روانی و بهزیستی روانشناختی در افراد میشود (جیان بزرگیی .)1386 ،از سیوی
دیگر ای احساه عدم آرامش می تواند ناشی از فقدان معنویت در زندگی افیراد باشید چراییه بیه
اذعان خود ای افراد بعد از دستیابی به هویت یکپارچیه ،معنوییت واوعیی را تمربیه ییردهانید و بیه
احساه آرامش و سکون دست یافتهاند ییه پیژوهش یوتیه و لیوی  )2014( 1نییز تائیید مییینید.

1. Côté & Levine
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پژوهشهای متعدد از اثرگذاری د ی بیر آرامیش و ییاهش اضیطراب در افیراد حکاییت مییینید

(الیسون و هککاران2009 ،1؛ بارتووسکی و هککاران.)2017 ،2

افراد در دورههایی از زندگی یه به مرحله جدیدی وارد میشوند با اضطراب وجیودی مواجیه
می شوند .در دوره نوجوانی یه شکل گیری هویت متضیک یشیف معنیا و اهیدا

زنیدگی اسیت

تمربه احساه سرگشتگی و اضطراب بدون دلییل ییه ناشیی از نرسییدن بیه هید

زنیدگی اسیت

بیشازپیش بدیهی به نظر میرسد .تیلیش 3یه از نظریهپردازان وجودی است ،اضطراب وجودی را
حو سه زمینه اصلی می داند :مرگ و سرنوشت ،گناه و سرزنش و پوچی و بیمعنیایی .نگرانیی در
مورد پوچی و بی معنایی به ای نگرانی اشاره دارد یه زندگی هیچ معنایی ندارد و بنیابرای اهکییت
نهایی در زندگی وجود ندارد یه به وجود فرد معنا ببخشد (شامیکر .)2012 ،4ای نگرانیها فیرد را

وادار مییند یه به دنبا معنا برای زندگی خیود بیرود .بیرای مالیا ینشیگر شیکاره  11در رخیداد
مرگ مادربزرگ در منز آن ها با مسئله مرگ در زندگی مواجه شد و هکی امر زمینیهسیاز ییافت
معنا برای زندگی در او شد.
نکته حائز اهکیت دیگر اینکه ای افراد بعد از تعیی موضع خود نسبت به دی و پذیرش تکامی
ابعاد آن به ور یامل ،جهت گیری متفاوتی در تعیی اهدا

زندگی خود پیدا میینند و عالوه بیر

ای  ،یکک به دیگران نیز جایگاه ویژهای در زندگی آنها پیدا مییند یه مسئله وابلتی ملی اسیت.

آردلت و یوئینگ )2006( 5اذعان دارند یه دی به افراد یکک مییند تیا معنیایی را در زنیدگی

خود بیابند .لونهوپت ) 2016( 6نشان دادند یه داشت هد

در زندگی رابطه مالبیت و معنیاداری بیا

باور نسبت به خدا و حضور فراگیر او و باور به زندگی پس از مرگ دارد .ای و دمندی میتواند
مسیر زندگی فرد را به وریلی متصو سازد یه بهوضو در زندگی برخی از ینشگران ای تصقیق
دیده میشد.

1. Ellison et al
2. Bartkowski et al
3. Tillich
4. Shumaker
5. Ardelt & Koenig
6. Lewenhaupt

70

سال هفدهم | شماره پنجاه و نهم | تابستان 1401

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

عامل مهم دیگر در جایگاه شکل دهندگی هویت یکپارچه ،روبرو شدن با باورها و اعکا دینی
هستند به ورییه مکرر از ینشیگران شینیده مییشیود ییه دیی منظیر نگیاه آنهیا را بیه زنیدگی
به وریلی تغییر داده است و در حقیقت مسائل بهواسطه تغییر نوع نگاه آنها یا اهکیت وبلی خود را
از دست داده یا اینکه با ای دیدگاه فراگیر جدید پاسخهای جدیدی برای دغدغیههیای وبلیی پییدا
یردهاند .در ای نوع تغییر نوع جهانبینی فرد به مسائل تغییر میینید و افیراد توانکنید مییشیوند تیا
بتوانند برای رویارویی با علل ساختاری مشکالت خود ،راهحلی بیابند (راینانت هککاران.)2017 ،1
در حقیقت تعهد به دی علیرغم اعکا مصدودیتها در زندگی فرد ،آرامشی بیه او مییبخشید
یه تا پیش ازای تمربه نکرده و متعاوب آن در بعد پیامدها ،رفتار و باورهای فرد بیه حیدی متصیو
می شود یه گاهی اذعان دارند گویی فرد جدییدی متولید شیده و بیا شخ ییت وبلیی خیود بیگانیه
شده اند .یکی از ینشگران در پاسخ به نصوه اثرگذاری باورهیای دینیی بیر شخ ییت و زنیدگی او
چنی پاسخ داد« :امن ای ودر با گذشته تغییر یردهام یه دیگه اون آدم وبلی را اصالت یادم نکیآید».
ای افراد بعد از ورار گرفت در مسیر جدید به خودشناسی و ثباتی میرسند یه بیعتیات در سیایه
یک تغییر وسیع و البته باثبات مصتکل است .آنها بهواسطه اینکه هکه زندگی خود را بر اساه یک
ایدئولوژی واحد هدایت میینند؛ لذا غالبات ثبات نسبی بر رفتار و زاویه دید آنها وابلمشاهده است.
دی بافت ایدئولوژیکی است یه به جوانان یکک مییند معنای جهان و جایگاهی یه در آن ورار
دارند را درک ینند درنتیمه با تالش نوجوانیان بیرای جسیتمو فعیا بیرای درک خیود و انسیمام
هویت درهمتنیده است .دی میتواند فرصتهیایی بیرای جوانیان فیراهم یننید تیا از وابلییتهیای
تصلیلی خود برای حالجی دویق و مورد س ا ورار دادن باورها و ارزشها استفاده ینند یه به یور

خاص برای استصکام هویت مفید است (یینگ .)2003 ،2پژوهش های متعدد به رابطه بی دیی و
شکلگیری هویت پرداختهاند و ت دیق یرده اند یه جینس باورهیای دینیی بیا فراینیدهای هیویتی
ارتباط دارند (سوگیکورا و هککاران.)2019 ،3

یکی از ینشگران در ای پژوهش با وجود اینکیه از دوران ییودیی بیا هوییت جنسییتی خیود
مشییکل داشییته و در سییا هییای اخیییر مسییئله بییرای او جییدیتییر شییده بییود و دریافییت یکییکهییای
1. Reynante et al
2. King
3. Sugimura et al
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روان شناختی هم به حل مسئله او یکک نکرده بود تا اینکه از منظر دینی بیه مسیئله نگیاه ییرد و بیا
مطالعه احادیث دینی تا حد زیادی مسئله برای او حل شد؛ اما نکته مهم در ای مورد ای اسیت ییه
چتر اثرگذاری باورهای دینی بسیار فراتر است .ای فرد سا ها وبل در روندی به نتیمه رسییده بیود
یه به تکام ابعاد دی مقید باشد درحالییه سابقه چالش با اعتقادات دینی داشته است.
یکی از راهبردهایی یه به ور گسترده مشاهده شد نگرش های افراد بیود ییه در نیوع مواجهیه
آنها با چالشهای شناختی و نهایتات حلوف ل آنها نقش وییژهای دارد .یکیی از ینشیگران چنیی
میگوید «فکر میینم آنودر مسائل مهمتری وجود داره یه ای ها به نظیر مسیائل پییشپاافتیادهای
میآیند .هکی تصو  ،دید م رو به وضیه دختر بودنم تغییر داد و حام از اون لیذت مییبیرم .حیام
فکر میینم چادر مککنه یه سری مصدودیت داشته باشه ولی نه اونقدر زیاد و م خیلی از یارهیام
رو با چادر انمام میدهم ».ای نوع تغییر نگرش نشان میدهد ییه زیرسیاخت فکیری فیرد متصیو
شده است .باورهای دینیی بیه واسیطه گسیتره و نییز اصیالتی ییه دارنید تکیام ابعیاد زنیدگی فیرد را
تصتالشعاع خود ورار میدهند و ناخودآگاه یل زندگی فرد متصو میشود.
یکی دیگر از پیامدهای هویت یکپارچه افزایش تابآوری در افراد بود به ورییه در مواجهه
با سختیهای زندگی با ای زاویه دید یه حککت الهی در پشت وویایع وجیود دارد افیراد بیا تیوان
بیشتری مسائل را تصکل و مدیریت میینند و خوش بینی افراد به آینده و حل مسائل بهمراتب بیشتر
می شود .پژوهش دهقانی فیروزآبادی و هککاران ( )2017نشان داد یه باورهای دینی با تیابآوری
ارتباط مستقیم دارد .باور ووی به ینتر الهی و به خدا و حضور او می تواند بیه احسیاه تسیل بیر

ابعاد مختلف زندگی در فرد منمر شود (هاروی و سیلورم 2007 ،1؛ شیکان و هککیاران.)2005 ،2

یکپارچگی به صورت مالبت خوشبینی را پیشبینی مییند درحالییه آشفتگی هویت ،عزتنفس

و خوشبینی پایی تر را پیشبینی مییند (مکا و هککاران.)2017 ،3

به نظر میرسد یسب هویت یکپارچه اگر مت ثر از تغییر در نوع دیدگاه فرد به مسائل رخ دهید
فرد اهدا

و مسیر زندگی خود را به صورت زیربنایی متصو میسازد .حا اگر ای تغییر مبتنی بر

جهان بینی جامع و بدون نق ی صورت گیرد بهمرور فرد به صصت مسییر انتخیابشیده بیه ا کینیان
1. Harvey & Silverman
2. Schieman, Pudrovska, & Milkie
3. Meca
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میرسد؛ لذا ثبات در رفتار و عکل فرد بدیهی به نظر میرسد .از سوی دیگر اگر تعارضات فرد حل
شود و آرامش را تمربه ینید در فراینید خودشناسیی پییش مییرود بیهخ یوص اینکیه بیر اسیاه
باورهای دینی ای مسئله برای فرد مورد ت یید ورار گرفته باشد.
یکی از نکاتی یه برای پژوهشگر نیز جالب توجه بود اهکیت دسترسی به گروههای مذهبی بود
یه زمینهسازی برای فراهم شدن هویت یکپارچه در افراد بودند .ای خرده جکعهای فراخیانوادگی
یاریردهای متفاوتی دارند یه می تواند نشانگر حوزه اثر وسیع آنها باشد یه گویی بهعنوان ییک
منبع هویتساز جدید عکل می ینند .البتیه در دهیه ش یت مسیاجد هکیی ییاریرد را داشیتند امیا
بهواسطه اینکه در شرای فعلی گزینههای هویتی یه رسانهها و جامعه ارائه میدهند متعیدد و بعضیات
متعارر است جایگاه هدایتگری ای گروهها اهکیت ویژهتری پیدا میینید چراییه جهیتدهیی
فاود سوگیری به فرد یکک مییند تا مسیری را برای شکلگیری هویت انتخاب و تالبیت یند .در
ای فرایند گروه هکسامن هم میتواند تا حدی هکی نقش را ایفا یند اما اگر خود آنها اعتقادات
متفاوت و بعضات مغایری داشته باشند ای مسئله میتواند چالشبرانگیز باشد.
امان و ثورس  )2003( 1پیرامون نوع اثرگذاری جامعه اعتقادی به مفهیوم «الگیوگیری معنیوی»
اشاره مییند .الگوگیری معنوی به معنای تقلید از فرد دیگر برای رشد معنوی است؛ البته ای نیوع
الگو گیری در نظریه یادگیری مشیاهده ای وابیل تبییی اسیت .جکاعیت هیای میذهبی فرصیتهیای
متعییددی بییرای الگییوگیری فییراهم میییینیید .الگوهییا میییتواننیید رهبییران ای ی جکاعییتهییا ،سییایر
عبادتینندهها یا حتی یکی از ودیسهای گذشته یا پایهگذاران آن در متون مقده باشد (یینگ،
.)2003
در ای پژوهش نیز افراد بعضات به ای مسئله اشاره مییردند یه با حضور در جکع افراد هم سی
و مذهبی بهمرور ابعاد مختلف عکل به دی را یاد گرفتند و بهواسطه تعلقخا ر تکایل داشیتند شیبیه
به آن ها شوند؛ البته الگوگیری از زندگی بزرگان دی و سیختیهیایی ییه آنهیا در زنیدگی خیود
متصکل شدهاند نیز به هکوار شدن مسیر آنها یکک یرده است.

1. Oman & Thoresen
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جوانانی یه در جوامع مذهبی فعا هستند به جهانبینیی منسیمکی دسترسیی دارنید ییه معنیا و
زاویه دیدی به آنها میدهید ییه میی توانید بیه بررسیی مسیائل هیویتی منمیر شیود منمیر شیود و
راهحلهایی برای نگرانیهای هویتی ارائه دهند (یینگ.)2004 ،
دانشی یه افراد به صیورت تمربیی در عکیل بیه دسیت مییآوردنید مییتوانید بیه یکپیارچگی
شخ یت آنها یکک یند .جکاعتهای مذهبی با فراهم یردن فرصتهای عکلی نظیر یکیک بیه
دیگران ،یکک می ینند تا هم هویت اخالوی در افراد شکل بگیرد و هم اینکه بتواننید ارزشهیای
متفاوتی را در تمربیات زندگی درک ینند (یونیس و هککاران.)1999 ،1
رشد و عکلکرد افراد در بسیتر روابی و بافیت اجتکیاعی رخ مییدهید .یکیی از ایی بسیترهای
اثرگذار رواب بی هکسامن است (لرنر و هککاران .)2013 ،2پژوهشها پیرامون م لفههای اثرگذار
بر مذهبی/معنوی بودن نوجوانان نشان داده یه گروه هکسامن و مدرسه میتوانید نقیش مداخلیهای
در ای فرایند داشته باشد (هاردی و هککاران2019،3؛ رگنروه و هککاران.)2004 ،4
اثبات شده یه رواب مشترک و مبتنی بر اعتکاد میتواند به خودیاوی و درونفکنی ارزشها و

باورها یکیک ینید ییه هوییت را مییسیازد (یلبیی و دامیون)1995 ،5؛ بنیابرای روابی افیراد در
جکعهای مذهبی میتواند چنی یاریردی هم داشته باشد.
علیرغم اینکه در پژوهشهای مختلف ارتباط نزدیکبی باورهای میذهبی والیدی بیا فرزنیدان

تائید شده است (هایونسث و هککاران2016،6؛ ییم اسیپون و هککیاران ،)2012 ،7امیا نتیایم ایی

ال متفیاوت بیا خیانواده داشیته باشیند.
پژوهش نشان داد یه فرزندان می توانند باورهیای دینیی ییام ت
شوارتز و هککاران ( )2017اشاره می ینند یه نوجوانان در فراینید هوییتییابی بیا احسیاه تردیید
نسبت به تعریف از خود مواجه میشوند و در هکی حا مکک است از هنمارهای والدینی خود تا
حدی فاصله بگیرند.

1. Youniss, McLellan & Yates
2. Lerner, Agans, DeSouza & Gasca
3. Hardy, Nelson, Moore & King
4. Regnerus, Smith & Smith
5. Colby & Damon
6. Halgunseth, Jensen, Sakuma & McHale
7. Kim-Spoon, Longo & McCullough
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در ای پژوهش به یرّات در رویههای تربیتی والدی سختگیری و حتی تفاوت در دیدگاه دیده
میشد به ورییه از ایی  20نفیر ،هفیت نفیر خیانواده هیایی داشیتند ییه بیه مناسیک دینیی عکیل
نکییردند_بعضات در سطح شناخت باور داشتند_ اما دختیران آنهیا از نظیر دیی داری بسییار مقیید
مصسوب میشوند به وری یه از نظر عکل به مسائل مستصبی و نیز اعتقادات سیاسی نیز زاوییه دیید
یامالت متفاوتی داشتند .ای تفاوت میتواند ناشی از ای باشد یه برخی والدی مذهبی وا عیت زیاد
و انعطا

1

نایافی اعکا میینند یه ای مسیئله میی توانید بیه تعارضیاتی منمیر شیود (دومهییت و

هککاران .)2019 ،
به نظر میرسد علیرغم مقاومتهای خانوادهها ،موفقیت ای افراد در تداوم مسیر اعتقادی خیود
به چند دلیل می تواند باشد .او اینکه ای افراد نسبت به انتخاب خود ا کینیان داشیتهانید و در ایی
مسیر از حکایت گروههای دوستی و فرهنگی بهرهمند بودند یه میتوانسیت ویدرت آنهیا را بیرای
پافشاری افزایش دهد .ای نوع زندگی یه در عکل میتواند بسیار پرچالش باشید تنهیا در شیرایطی
امکان پذیر است یه باورهای فرد به حدی مستصکم باشد یه در ای مشکالت دچار تردیید نشیود.
البته باورهای دینی هم به واسطه اینکه فرد را به احترام بیه والیدی توصییه مییینید در ایی فراینید
می تواند به سازگاری بیشتر فرد یکک یند یه ای مسئله حایی از ودرت زییاد باورهیای دینیی در
جایگاه حکایتی است یه اگر دیدگاه فرد مبتنی بر ای زاویه دید بنا شده باشد میتواند تغییر عکیق،
وسیع و پایدار را تضکی یند.
ویژگی شخ یتی مشترک بی ای افراد اصرار و تالش بر خواسته خود بیود ییه هکیی مسیئله
می تواند مقابله خانواده را تضعیف یند و بهمرور عامل هکراهی آنها شود .پایگاه هویت هم علیت
و هم پیامدی از ویژگیهای شخ یتی است .جوانانی یه ینمکاوتر و روش فکرتر هسیتند و آگیاه
هستند یه می توانند با استفاده از معیارهای منطقی از میان گزینهها انتخاب ینند بیشتر احتکیا دارد
یه در حالت بصرانزده یا موفق باشند (برزونسکی و هککاران.)2011 ،2

1. Dollahite et al
2. Berzonsky et al
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مزم به ذیر است سختگیرتری والدی نیز بهمرور زمان با دیدن منافع ییک ت یکیم بیا فرزنید
هکراهی می ینند چرایه ای افراد اشاره داشتند یه تغییرات اعتقیادی آنهیا بیه تغیییرات مالبتیی در
رفتار و اخالق آنها منمر میشده یه هکی میتواند عامل هکراهی خانواده شود.
فراهم آوردن شرایطی برای تقویت عاملیت در فرزندان نقطه مالبت برخی از ایی والیدی بیود.
آن ها غالبات دانش دینی مناسبی برای ارائه به فرزندان نداشتند اما هکی یه با آنها هکراهی و حکایت
مییردند زمینه یاوش توس فرزندان فراهم میشد.
یکی از راهبردهای استخراج شده ،ینشهای م ثر در فرایند جامعهپذیری است .افراد بهواسطه
اینکه در شرای عبور از چالشها مکک است بیا نگرانییهیا و اضیطرابهیایی مواجیه باشیند؛ لیذا
مطلوب است یه تا حد امکان از سایر عوامل بیرونی نظیر تعامالت چالش زا یا دوستان ناهکسو ییه
میتواند ای شرای را تشدید یند اجتناب ینند.
یکی از ینشهای ضروری برای عبور از چیالشهیای هیویتی یسیب مهیارتهیای ارتبیا ی و
هیمانی است .دختران باید بتوانند هم در تعامالت با دیگران م ثر عکل ینند تیا سیطح اضیطراب و
نگرانیهای آنها یاهش یابد و هم اینکه در زمانهای مختلف بتوانند هیمانهای خود را به شکلی
مناسب ینتر ینند یه ای امر میتواند بیا بهبیود سیالمت روان آنهیا زمینیهسیاز بهبیود در فراینید
هویتیابی شود یه پژوهش میرعرب رضی و جعفری ( )1394بر ای ارتباط ت یید داشتهاند.
یکی از یافتههای متفاوت و حائز اهکیت نقشپذیری اجتکاعی است .ازآنمایییه در سا هیای
اخیر حضور اجتکاعی زنان به صورت یکی و ییفی افزایش یافته؛ شاهد ایی هسیتیم ییه ایی بعید
ه ویتی برای دختران اهکییت وییژه یافتیه؛ لیذا در فراینید شیکلگییری هوییت یکپارچیه مییتوانید
اثرگذاری ویژه داشته باشد (شهوندی و تقوی نسب .)1396 ،نقشپذیری در جامعه به آنها یکک
مییند تا بتوانند به گزینههای هویت یابی جدیدی دست پییدا یننید ییه بیه انسیمام هیویتی آنهیا
یکک یند.
یونیس و ییتس

1

بق دیدگاه اریکسون ( )1968شیوههیای اثرگیذاری مشیاریت اجتکیاعی در

تقویت شکل گیری هویت را در سه بعد بیان میینید .مشیاریت در فعالییتهیای اجتکیاعی باعیث
افزایش عاملیت و خودیارآمدی در افراد می شود .مشاریت اجتکیاعی پیونید اجتکیاعی را تقوییت
1. Youniss & Yates
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مییند .سومی مورد اینکه فعالیتها و گروههایی ییه فیرد در آنهیا حضیور میییابید ارزشهیا و
ایدئولوژی خود را به فرد القا میینند؛ بنیابرای فعالییتهیا و گیروههیایی ییه فرصیت ت میل روی
ارزش ها و ایدئولوژی را برای فرد فراهم میسازند بستر مناسبی برای شکلگییری هوییت سیالم در
افراد هستند بهخ وص زمیانی ییه فیرد بیا تعیاررهیایی روبیرو اسیت مییتوانید در بسیتر واوعیی
پاسخهایی برای س امت ذهنی خود از افراد درگیر در مسائل دریافت یند.
توجه به مسئله فرایندی دیدن تغییر و عمله نداشت نکته مهکی است چرایه میانع عیود خواهید
شد؛ بنابرای در اظهارات ینشگران به اشکا مختلف توجه به اودامات سیازگارانه تیدریمی دییده
میشد و ای نوع رویارویی هم در مورد سازگار شدن خود فرد و نیز هکراه ساخت والدی صیادق
است.
ازآنمایییه شکل گیری هویت یکپارچه مستلزم نظام بخشی به سازمان شناختی فرد اسیت لیذا
یکی از مشکالت جدی افراد نوع مواجهه با چالشهای شناختی است یه بایید راهبردهیای سیالکی
برای آن بیابند .یکی از عوامل زیرساختی ،مهارت تفکر نقیاد و پوییا اسیت چراییه ضیرورت دارد
گزینههای یه منابع هویتساز مطر می ینند از ابعاد مختلف موردبررسی ورار گیرند تا فرد بتوانید
نسبت به یکی از آنها به ا کینان برسد و هکی ا کینان هکان ور یه وبالت هم اشاره شید زمینیهسیاز
پایبندی فرد و صر

تکام تالش او برای رسیدن به آن میشود .ازآنمایییه رسانهها منبع ودرتکند

ا العاتی مصسوب میشوند و یا جامعه پیامهایی به افراد ارائه میدهد اغلیب خطیای هالیهای را در
جوانان و نوجوانان مشاهده میینیم یه تنها از ریق تفکر نقیاد مییتیوان از آن عبیور ییرد .نقیش
اثرگذار تفکر انتقادی در فرایندهای هویتی در پژوهشها مورد تائید ویرار گرفتیه اسیت (میرادی و
هککاران1391 ،؛ حمازی و برجعلی لو.)1388 ،
یکی از راهبردهای معرفی شده توس افراد بازاندیشی در نظام هستیشناسانه فیرد اسیت ییه در
نوع نگاه فرد نسبت به هستی و وواعد حایم بر آن تغییر بنیادینی صیورت مییگییرد ییه در تکیامی
ابعاد زندگی فرد می توان اثرات آن را مشاهده یرد .ازآنمایییه نکونههیای ایی پیژوهش از شیهر
اصفهان بودند و هویت یامالت مت ثر از مسائل فرهنگی و اجتکاعی است به نظر مییرسید مزم اسیت
در بسترهای دیگر شهری و روسیتایی اجیرا شیود تیا مصیدودیت ایی پیژوهش پوشیش داده شیود.
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پیشنهاد میشود از مد استخراج شده ابزاری برای سنمش هویت یکپارچه راحی و اعتبارسینمی
شود تا در مطالعات بعدی برای بررسی عکیقتر ای سازه مورداستفاده ورار گیرد.
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