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Objective: The purpose of this study was to compare attachment styles and identity styles in 

anxious and non-anxious high school students. 

Materials and Methods: The research method was causal-comparative studies and the data 

collection method was field. The statistical population of the study included all normal and 

anxious students of the second period of boys in Ardakan city in the academic year 1322-1022 

who were studying, from which 102 students were selected using Morgan table, which was 

divided into two groups of students. Normal and anxious were divided. To collect the data, 

valid and widely used questionnaires were used, including Collins and Reed (1222) Attachment 

Styles Questionnaire, Brzonsky (1222) Identity Styles Questionnaire and Beck Anxiety 

Questionnaire (1222). The validity and reliability of the questionnaires were also confirmed 

due to the standardization of the tools used in previous studies. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the scores of 

insecure attachment styles and its components in normal and anxious students (P<2021). Also, 

this difference is significant in the variable of avoidance identity style in the two groups of 

normal and anxious students (P<2021). That is, normal students have less avoidant identities 

than anxious students. 

Discussion and Conclusion: According to the findings, it can be concluded that normal 

students have a lower insecure attachment style than anxious students and also avoidant 

identity style is seen more in anxious students than normal students. 

ABSTRACT 

Extended Abstract  

s

Research Paper 

1. Introduction 
     Mental health anxiety is a growing problem that significantly affects 

adolescent well-being in the United States. Thirteen percent of adolescents 

experience anxiety-related disorders each year (Hill, Waite, & Creswell, 2103; 

Peterson, 2109). School environments are good areas for preventing and 

intervening in anxiety (DeKruyf, Auger, & Trice-Black, 2109; Domitrovich, 

Durlak, Staley, & Weissberg, 2105; Lendrum, Humphrey, & Wigelsworth, 2109; 

Warner et al., 2103). High school students undergo many changes due to the 

experience of transition from childhood to adolescence and the resulting changes 

(Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2100).  
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One of the most important and influential factors in the academic performance of students in 

this course is their psychological factors, and one of the important psychological characteristics 

that affect academic performance is anxiety (Brumariu et al., 2109). Anxiety is a persistent, 

intense, and vague fear of an object or situation that is not actually dangerous (Pling and Burton, 

2105).      

     According to research evidence, one of the most important factors influencing adolescent 

anxiety is attachment style. The theory of attachment was first proposed by John Ballby to 

explain the emotional bonds between caregivers and the child, and later used to explain adult 

relationships (Hooper, Tomek, & Newman, 2100). Attachment includes the components of 

social (social relations), emotional (emotional connection with others), cognitive (internal 

models) and behavioral (behavioral responses in the context of social relations) that the 

interaction of these components determines the child's development (Goldberg, 0882; 

Zimmermann, Iwanski, 2109). 

     Studies examining the relationship between anxiety and attachment styles have found that 

people with secure attachments show less anxiety than the insecure group, as well as avoidant 

and ambivalent attachment styles significantly. Are correlated with anxiety symptoms 

(Priceputu, 2102) and (Brown and Whiteside, 2119). Findings of Pajoohinia et al. (2107) on 

students with anxiety indicate that unsafe attachment styles (ambivalent and avoidant) can play 

an important role in creating and maintaining anxiety disorders. 

     Personality factors play an important role in the field of academic performance, which can 

be considered as one of the factors involved in the process of identification. Among the many 

factors influencing the occurrence of students' anxiety, identity styles have another place 

(Stoker et al., 2109). The issue of identity and identity crisis was first raised by Erickson that 

failure to successfully resolve identity crisis can lead to the formation of multiple mental 

disorders for the individual in the future (Oba, 2119). According to Brzonsky (0898), 

adolescents choose three different orientations, which include confused, informational, and 

emotional avoidance identities (quoted by Mohammadi et al., 2105). One of the newest theories 

about identity is Brzezinski's theory of identity styles, which is the theoretical basis of this 

research. He believes that identity styles are a reflection of information processing orientations 

and adolescents use them to build their identity and commitment to values and beliefs (Namdari 

et al., 2100). 

     Hirsch and Kang (2103) in a study stated that identity conflicts are associated with 

indecision and anxiety. In addition, Crocetti, Hale, Dimitrova, Abubakar, Gao et al. (2107) 

found that identity processes are associated with adolescent anxiety. Golmohammadi and 

Alimardani (2120) in a study entitled "Study of the relationship between test anxiety with 

maladaptive emotional schemas and attachment styles in adolescents" stated that test anxiety 

has a positive and significant correlation with maladaptive emotional schemas and attachment 

styles. The results indicate that adolescents with avoidant and ambivalent attachment styles 

have more test anxiety and also adolescents with maladaptive emotional schemas have more 

test anxiety and with increasing them, their test anxiety increases. Saedi and Aghdasi (2108) in 

a study entitled "The relationship between the three styles of attachment with depression and 

anxiety among seventh and eighth grade female students in Tabriz" concluded that attachment 

styles between the two groups of adolescents have significant differences You are together. Due 

to the importance and criticality of adolescence in terms of identity formation, the study of this 

phase of life has a special necessity. There are various researches in the direction of attachment 

style and identity style and despite the evidence that shows the difference between attachment 

style and identity style of anxious and normal students, so far no research has been done with 
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this focus and the research gap in this field is clear. Can be seen. In this regard, the present 

study was conducted with the aim of comparing attachment styles and identity styles in normal 

and anxious students. 

2. Materials and Methods 

The present study was a causal-comparative study and the data collection method was field. 

The statistical population of the present study includes all normal and anxious male students in 

the second year of high school for boys in Ardakan who were studying in the academic year 

2120-2122. The sample size is 001 people who were assigned to the group of anxious students 

51 people by purposive sampling method and 51 non-anxious students were classified by 

cluster sampling method. Data were analyzed by multivariate analysis of variance and one-way 

analysis of variance using SPSS 22 software. 

     The instruments used in this study include Beck Anxiety Questionnaire, Collins and Reed 

Attachment Style Questionnaire (RAAS) and Brzonsky Identity Style Questionnaire (ISI-3G). 

The Beck Anxiety Inventory is a 20-item scale developed by Aaron Tamkin Beck and 

colleagues in 0881 to measure the severity of anxiety in adolescents and adults. The scoring 

method is general (1), mild (0), moderate (2) and severe (9). Each test item describes one of 

the most common symptoms of anxiety (mental, physical, and panic symptoms). In this study, 

based on the calculation of Cronbach's alpha, the reliability of this questionnaire was reported 

to be 1099, which indicates the appropriate reliability of this tool. The Colliner and Reed 

Attachment Style Scale includes self-assessment of communication skills and self-description 

of the method of forming close attachments. Pakdaman (2110) has examined the construct 

validity for this questionnaire. Structural validity was measured using divergent validity. The 

results showed that the correlation coefficient between subscales A and C, A and D at the 

significance level was -10990 and -10993, respectively, and the correlation coefficient between 

the subscales C and D at the significance level was 1000. 1 The value of 10203 was obtained. 

The Identity Style Questionnaire was first developed by Brzonsky to measure adolescents' 

sociological cognitive processes that they use to deal with identity issues. This questionnaire 

evaluates three identity styles including informational, normative and confused / avoidance and 

includes 01 questions. In this study, reliability for informational, normative and confused / 

avoidance identity styles was 1039, 1039 and 1050, respectively. 

3. Results 

In the present study, the education of the father of 97 ordinary students, diploma and lower 

(715), 01 associate (00095), 09 bachelor (27055), 3 master (903) %) And 0 doctoral student 

(0005) and father education of 95 anxious students, diploma and lower (72085), 7 associate 

students (5005), 07 bachelor students (20005), 9 people have a master's degree (00005) and 7 

people have a doctorate (5005). Mean and standard deviation of research variables are presented 

in Table 0. 

Table 1. Mean and standard deviation of research variable 

variable 

Ordinary students Anxious students 

Average Standard deviation Average Standard deviation 

Attachment 00005 3008 05090 7037 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en


 

 

 0    
 

Anxious Students in -). [A Comparative Study of Attachment Styles and Identity Styles between Anxious and Non2222javadian N S. ( Noorian Ardakani, M., Dehghani Firouzabadi., M H, &

.-): 1(2 Journal of School Counseling, Ardakan Boys' Secondary School (Persian)].  

Autumn 2221. Vol 1. Issue 2 

Avoidance attachment 03030 2071 09030 9039 

Secure attachment 09027 2080 02057 2098 

Ambiguous attachment 00097 2080 03005 2092 

Identity style 02909 8059 02802 0001 

Information identity style 97031 9050 97010 7005 

Normative identity style 27099 9097 23005 0095 

Avoidant identity style 99000 9003 97050 0072 

Anxiety 9090 9091 28071 9072 

 

     In order to evaluate the normality of data distribution, Kolmogorov-Smirnov test was used, 

which had a significance level for all variables greater than 1017; Therefore, with 875 

confidence, the distribution of research variables was normal (P>1017) and parametric methods 

can be used to compare the mean of each of the variables in the two groups of normal and 

anxious students. The results of analysis of variance regarding the comparison of attachment 

style and its components between the two groups are presented in Table 2. 

Table 2. Results of multivariate analysis of variance to compare the mean scores of variable attachment 

style and its components in the two groups 

Sources of 

changes 

dependent 

variable 

Total 

squares 

Degrees of 

freedom 

Average 

squares 
F P Eta 

Attachment Styles 

Avoidance 097150900 0 097150900 0037019 10111 10851 

Secure 5027702 0 5027702 9125070 10111 10873 

Ambiguous 900000128 0 900000128 9599071 10111 10830 

group 

Avoidance 0930128 0 0930128 090831 10111 10182 

Secure 90571 0 90571 00195 10901 105 

Ambiguous 090075 0 090075 70205 10120 10193 

Error 

Avoidance 09000375 099 80500 * * * 

Secure 00300209 099 90095 * * * 

Ambiguous 00080700 099 90991 * * * 

Total Avoidance 1000899 001 * * * * 
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Secure 1023507 001 * * * * 

Ambiguous 1092990 001 * * * * 

 

The results of analysis of variance regarding the comparison of identity style and its components 

between the two groups are presented in Table 9. 

Table 3. Results of multivariate analysis of variance to compare the mean scores of variable identity style 

and its components in the two groups 

Sources of 

changes 

dependent 

variable 

Total 

squares 

Degrees of 

freedom 

Average 

squares 
F P Eta 

Identity styles 

Informational 0300190978 0 0300190978 907105 10111 10897 

Normative 992090399 0 992090399 793509 10111 10855 

Avoidance 0700890308 0 0700890308 880300 10111 10895 

group 

Informational 020390 0 020390 000302 10022 107 

Normative 200357 0 200357 201207 10229 10102 

Avoidance 780003 0 780003 00927 10100 10190 

Error 

Informational 27180395 028 080077 * * * 

Normative 20080870 028 030090 * * * 

Avoidance 08300970 028 070290 * * * 

Total 

Informational 10035199 090 * * * * 

Normative 1081995 090 * * * * 

Avoidance 10079031 090 * * * * 

 

4. Discussion and Conclusion 

Considering the comparison of attachment styles and identity styles in normal and anxious 

students, the results of the present study show that insecure attachment style (avoidant and 

ambivalent) in anxious students is more than normal students with Manning and Et al. (2105), 

Manes et al. (2103), Farazi and Moradfakan (0988), Saedi and Aghdasi (0985) are similar. 

People with insecure attachment styles may jeopardize their interpersonal relationships and lose 

control of their emotions. When faced with an anxious situation, these people may have a strong 

desire to avoid anxious social situations and cause a lot of damage to this avoidance (Pajuhinia 

et al., 2100). In addition, people with insecure styles such as avoidance and ambivalence in 

unfamiliar situations, especially in stressful situations, suffer from helplessness, which applies 

to young people and adolescents, especially students. 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en


 

 

 2    
 

Anxious Students in -). [A Comparative Study of Attachment Styles and Identity Styles between Anxious and Non2222javadian N S. ( Noorian Ardakani, M., Dehghani Firouzabadi., M H, &

.-): 1(2 Journal of School Counseling, Ardakan Boys' Secondary School (Persian)].  

Autumn 2221. Vol 1. Issue 2 

     Also, the mean score of the avoidance identity style variable in anxious students was higher 

than normal students, which is consistent with the researches of  Verstuyf et al. (2100), Laghi 

et al. (2100) and Rafezi et al. (2105). Students have an informational identity style and a 

normative identity style and experience less anxiety. Therefore, students with an avoidant 

identity style do not make a special effort to search and explore their environment and are not 

committed to their personal beliefs and values (Verstuyf et al., 2100). These people have low 

self-regulation and are confused in finding their meaning and their roles and usually feel fear 

and anxiety before making a decision. Therefore, avoidant identity style is the main and 

effective factor in developing anxiety disorder. 
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 . مقدمه1

ده متح الاتیبر رفاه نوجوانان در ا یمشکل رو به رشد است که به طور قابل توجه کی، 1و به طور خاص اضطراب سلامت روان

، 3پترسون ؛2412، 2و کرزول تیو ل،ی)هکنند یدرصد از نوجوانان سالانه اختلالات مرتبط با اضطراب را تجربه م زدهیگذارد. سیم ریتأث

هایش تغییرات بسیار در ترین ویژگیاست و یکی از مهمترین مراحل رشدی در زندگی انسان نوجوانی یکی از حساس (.2412

 یاتیح ییهاطیمدرسه مح ینواح (.2412، 0)وینتراب، فرنالد، آدلر، برتوزی و سیمهای جسمی، اجتماعی، هوشی و روانی است زمینه

                                                           
0. Anxiety  
2. Hill, Waite & Creswell 
9. Peterson 
0. Weintraub, Fernald, Adler, Bertozzi & Syme 

دوم ی ورهد یرمضطربآموزان مضطرب و غدانش ینب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک اییسهمقا یبررس

 شهرستان اردکانپسرانه  متوسطه
 3نجمه السادات جوادیان، *2 محمدحسین دهقانی فیروزآبادی ،1 مرضیه نوریان اردکانی 

 .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران 1  

 .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران)نویسنده مسئول(، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،   2 
 .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران  3

 

 

 پژوهشی-مقالة علمی

 یدلبستگ هایسبک اییسهمقا یبررس(. 1041، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات )یاردکان انینور استناد به مقاله:

 (، .....1)2، فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکانپسرانه  دوم متوسطهی دوره یرمضطربآموزان مضطرب و غدانش ینب یتیهو هایو سبک

: 1.022.01/jsc.2.2201111101.22  
 

برای مطالعه آنلاین مقاله، کد زیر 

 را اسکن نمایید.

 11/20/1121 تاریخ دریافت:
 21/20/1121 تاریخ پذیرش:
 21/20/1121 تاریخ انتشار:

 

 همضطرب دوریرآموزان مضطرب و غدانشدر  یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبکحاضر با هدف مقایسه پژوهش  ف:اهدا

 صورت گرفت. پسرانه دوم متوسطه

 پژوهشی آمار جامعه. بود یدانیها مداده یروش گردآورو ای مقایسه -یمطالعات علّاز نوع ، پژوهشروش  :هاروشمواد و 

 یلتحصبه مشغول که  1311 -1044یلی در سال تحص شهرستان اردکاندوم پسرانه  دورهو مضطرب  یآموزان عاددانش شامل کلیه

آموزان عادی و دانشگروه  دو مورگان انتخاب شدند که بهموزان  با استفاده از جدول آدانشنفر از  104 هاکه از بین آن بودند

و  ینزکول یدلبستگ یهاسبکازجمله پرسشنامه  معتبر و پرکاربرد یهاها از پرسشنامهداده یجهت گردآورمضطرب تقسیم شدند. 

جه با تو یزها نپرسشنامه یاییو پا یی. روااستفاده گردید (1114اضطراب بک )و  (1112) یبرزونسک یتهو های، سبک(1114)ید ر

 قرار گرفته بود. أییدمورد ت یشینپ یهامورد استفاده در پژوهش یبه استاندارد بودن ابزارها

و  یادآموزان عدانش درهای آن و مولفه یمنناا یدلبستگ یهاسبک نمراتتفاوت معناداری بین نشان داد که نتایج  ها:افتهی

این تفاوت و مضطرب  یآموزان عاددر دوگروه دانشی اجتناب یتسبک هو(. همچنین در متغیر P<41/4وجود دارد )مضطرب 

 آموزان مضطرب دارند.آموزان عادی هویت اجتنابی کمتری نسبت به دانش(. یعنی دانشP<41/4معنادار است )

تری نسبت به سبک دلبستگی ناایمن پایینآموزان عادی از توان نتیجه گرفت دانشها میبا توجه به یافته :یریگجهینتبحث و 

ر آموزان عادی بیشتآموزان مضطرب نسبت به دانشآموزان مضطرب برخوردارند و همچنین سبک هویت اجتنابی در دانشدانش

 شود.دیده می

 

 چکیده

 چکیدة مبسوط

-دانش ها:کلیدواژه

-سبک، آموزان مضطرب

ای هسبک، دلبستگی های

 هویت
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 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

 یدورلاک، استال چ،یترویدوم ؛2413، 1بلک سیاوگر و تر ف،ی)دکرا شودیو مداخله اضطراب فراهم م یریشگیها پهستند که در آن

آموزان مقطع متوسطه به علت تجربه دانش (.2412، 0وارنر و همکاران ؛2413 ،3گلزورثیو و ،یلندروم، هامفر ؛2412 ،2سبرگیو و

اسکرامل، پرسکی، گروسی و )شوند ی به نوجوانی و تحولات ناشی از آن، دستخوش تغییرات زیادی میکودک انتقال از دوره

 وفقیتباشد که پیشرفت تحصیلی و متواند منابع مختلفی استرسی به همراه داشته این تغییرات می (.2411، 2سارانسکی -سیمنسون

یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار  (.2410، 2آرو-سونی و سالملا -)تومنیون ثیر قرار دهدأآموزان را در حال و آینده تحت تدانش

روانشناختی مهمی که عملکرد  هاییژگیوامل روان شناختی آنان است، و از جمله ومقطع، ع ینآموزان ادر عملکرد تحصیلی دانش

شدید و  عبارت است از ترس پایدار، اضطراب (.2413و همکاران،  2)بروماری دهد، اضطراب استتحصیلی را تحت تأثیر قرار می

 یکه اضطراب کم برا ین استبر ا یدهاگرچه عق (.2412، 2بارتون پلینگ و)واقع خطرناک نیست  مبهم از شیء یا موقعیتی که در

د و فر آوردیوارد م تحصیلات حرفه و ی،بر جسم، روان، روابط اجتماع یجد هاییانز یاد نیز،روزمره است اما اضطراب ز یزندگ

 (.2412)شیخ السلامی و همکاران، کند یمحروم م یقبول در زندگ یدنما یفی قابلسلامت ک یکرا از داشتن 

تگی را ابتدا دلبسیه نظرفرد باشد.  یسبک دلبستگ اضطراب نوجوانان،از عوامل مهم اثرگذار در یکی  بر اساس شواهد پژوهشی

جان بالبی، برای تبیین پیوندهای عاطفی میان مراقبان و کودک، مطرح کرد و بعد از آن برای توضیح روابط افراد بالغ استفاده شد 

ترن، )جونز، فرالی، ارلیخ، اسداند میبالبی دلبستگی را پیوند عاطفی پایدار بین کودک و مراقب  (.2411)هوپر، تومک و نیومن، 

همین دلیل  کند. بهدلبستگی از راه حفظ نزدیکی کودک به مادر، سلامتی و امنیت کودک را تضمین می (.2412، 1لیجوئز و همکاران

ابط اجتماعی(، های اجتماعی )روداند. دلبستگی شامل مؤلفهاست که بالبی پیوند دلبستگی را در کودک یک نیاز اولیه و اساسی می

های رفتاری در چهارچوب روابط اجتماعی( ( و رفتاری )پاسخ14درونکاری هایهیجانی )پیوند هیجانی با دیگران(، شناختی )مدل

 یامداضطراب، پ(.2412، 12زیمرمن، ایوانسکی ؛1112، 11)گلدبرگکند ها تحول کودک را تعیین میاست که تعامل این مؤلفه

 یمنا یلبستگسبک د یروانشناخت یامدپ یدر مقابل آرامش روان .باشدیزا متنش یطدر شرا یمنناا یدلبستگ یهاسبک یروانشناخت

ها مراقبت ز آنا ینکه والد دانندیو م کنندیم یتاحساس امن یدر روابط خانوادگ یمنا یبا دلبستگ اننوجوان .است یطیشرا یندر چن

 یادگیری ینوجوان سازگارتر شده و تلاش برا یدنمایم رضایتمندیها اظهار اندک آن یشرفتکه از پ یخواهند بود و هنگام یتو حما

 (.1310و همکاران،  یمی)کر خواهد شد یشترخارج ب یایبا دن یو سازگار

 یکه دارا یرادکه اف یافتنددست  یجهنت ینکرده، به ا یرا بررس یدلبستگ یهااضطراب و سبک ینبی هکه رابط هاییپژوهش

 و دوسوگرا به طور یاجتناب یدلبستگ یهاسبک یزو ن دهندینشان م یمنه گروه ناارا نسبت ب یبوده، اضطراب کمتر یمنا یدلبستگ

و  یان یپژوه یپژوهش یهایافته (.2442، 10ن و ایتسایدروا)ب و (2412 ،13یسپوتو)پر رنددا یهمبستگ اضطراب یمبا علا یداریمعن

( ی)دوسوگرا و اجتنابی دلبستگ یمنناا یهااست که سبک یندهنده ادچار اضطراب نشان یاندانشجو یبر رو (1313همکاران )

                                                           
0. DeKruyf, Auger & Trice-Black 
2. Domitrovich, Durlak, Staley & Weissberg 
9. Lendrum, Humphrey & Wigelsworth 
0. Warner et al. 
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دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

است  ینهنده ادنشان (1313) یلوو عل یصبر یهاپژوهش ایجنت .یندنمایفا ت اضطراب الاو حفظ اختلا یجادرا در ا ینقش مهم تواندیم

 (.1312به نقل از صدری دمیرچی و همکاران، )وجود دارد  یمثبت معناداری اضطراب رابطه یزانو م یمنناا یسبک دلبستگ ینکه ب

امر  ینر اد یلاز عوامل دخ یکیرا  یابییتهو توان فرآیندیم عملکرد تحصیلی دارد که ینهدر زم ینقش مهم یتیشخص عوامل

و  1)استوکر دارد یگرید یگاهجا یتهو هایآموزان، سبکدانشاز عوامل مؤثر در بروز اضطراب  یادیتعداد ز میان دانست. از

آمیز بحران هویت مطرح شد که عدم حل موفقیت 2یابی و بحران هویت اولین بار توسط اریکسونموضوع هویت (.2413همکاران، 

 (1121) 0برزونسکی(. بر اساس دیدگاه 2443، 3)اوبا ت روانی متعدد برای فرد در آینده شودلاگیری اختلاتواند باعث شکلمی

طلاعاتی کنند که شامل هویت اجتنابی سردرگم، اگیری متفاوت یا سه سبک پردازشی هویتی مختلف را انتخاب مینوجوانان سه جهت

 یتهو یهاسبک ییهنظر یت،ها در باب هویهنظر یدتریناز جد یکی (.1312نقل از محمدی و همکاران، )به و هیجانی است 

 یچگونگ یفصتو یبرا یتپردازش هو یهااز سبک یقرار گرفته است. برزونسک یزپژوهش ن ینا ینظر یاست که مبنا یبرزونسک

پردازش  ایهیریگاز جهت زتابیبا یت،هو یهاور است که سبکبا یناستفاده کرده است. او بر ا یتپردازش اطلاعات مربوط به هو

و  ی)نامدارکنند ها استفاده میها و باورها از آنخود و متعهدشدن نسبت به ارزش یتساختن هو یاطلاعات هستند و نوجوانان برا

 حمطر یلاعاتاط یتیابعاد و محتوا، سه سبک هو آیند،فر یلاز قب یتگوناگون هو یهاجنبه یقبا تلف یبرزونسک (.2410همکاران، 

-یمصمت نقادانه اطلاعات مربوط به خود یابیارز به کاوش و یلجستجوگر اطلاعات هستند. تما ی،سبک اطلاعات ی. افراد داراکندیم

 (.2412 ،2ینو زاکاسک یتان یوس)کان کنندمی یریگ

کراستی، ه، علاورابطه دارند. بههای هویتی با بلاتکلیفی و اضطراب در یک پژوهش بیان داشتند تعارض (2412) 2هیرش و کانگ

نیز در پژوهش خود دریافتند که فرآیندهای هویتی با اضطراب نوجوانان رابطه  (2412) 2هاله، دیمیترووا، ابوبکار، گائو و همکاران

دلبستگی به هر دوی والدین ارتباط مثبتی با تعهد هویت دارد.  (2441سامبولیس و لایبیرن و همکاران )های گزارشدارند. بر اساس 

بوده است.  (1311علیزاده )پژوهش آموزان دوره متوسطه عنوان های دلبستگی و انسجام خانواده با هویت در دانشرابطه سبک

دهد که بین بعضی متغیرهای مورد پژوهش رابطه مثبت و معنادار، بعضی دیگر رابطه منفی و رابطه معنادار های تحقیق نشان مییافته

وجود دارد و بین برخی دیگر رابطه وجود ندارد. یعنی بین سبک دلبستگی ایمن و انسجام خانواده، دلبستگی ایمن و هویت رابطه 

ی و مضطرب دوسوگرا( با انسجام خانواده و هویت رابطه منفی و معنادار وجود مثبت و معنادار و بین سبک دلبستگی ناایمن )اجتناب

های بکبینی سپیش ایج حاکی از این بود که دلبستگی ایمن به والدین، قدرتنت (1322حجازی و سلامی، )دارد. در تحقیقی به وسیله 

 -در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بعد گرمی (1322محمدی و لطیفیان )هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویت را دارد. 

 داری برای رشد هویتی و تعهد هویت است.مثبت و معنی یکنندهبینیسردی در روابط والدین با نوجوانان پیش

و  یجانیناسازگار ه یهارابطه اضطراب امتحان با طرحواره یبررس"با عنوان  یدر پژوهش (1311) گل محمدی و علیمردانی

 یهمبستگ گیی دلبستهاو سبک یجانیناسازگار ه یهاضطراب امتحان با طرحوارهاکردند که  یانب "در نوجوانان یدلبستگ یهاسبک

اضطراب  یدارا و دوسوگرا یاجتناب یدلبستگ یهابا سبک ینوجوانان است که ینا یانگربدست آمده ب یجمثبت و معنادار دارد. نتا

                                                           
0. Stocker 
2. Erikson 
9. Uba 
0. Berzonsky  
7. Kaniusonyte & Zukauskiene 
3. Hirsh & Kang 
5. Crocetti, Hale, Dimitrova, Abubakar, Gao & et al 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa


 

 

12 
 

دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

 یشند و با افزاهست یشتریب اضطراب امتحان یدارا یزن یجانیناسازگار ه یهاطرحوارهبا  ینوجوانان ینو همچن یشتری هستندامتحان ب

 کند.یم یداپ یشافزا یزها، اضطراب امتحان آنان نآن

آموزان انشد ینسه گانه دلبستگی با افسردگی و اضطراب در بهای رابطه سبک" با عنوان یدر پژوهش (1312) یو اقدس ساعدی

 یداریمعن یاهدر بین دو گروه از نوجوانان تفاوت یدلبستگ یهاکه سبک یدندرس یجهنت ینبه ا "دختر پایه هفتم و هشتم شهر تبریز

 با هم دارند.

در  ییتهو یهابینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبکپیش" با عنوان یوهشدر پژ (1312و همکاران ) رافضی

دارد. اما سبک  یاب امتحان رابطه مثبت معناداربا اضطر یاجتناب یتیو سبک هو یاطلاعات یتیکردند که سبک هو یانب "آموزاندانش

رابطه  یبا اضطراب اجتماع یتهو یهاکدام از سبک یچه ینب یننشان نداد. همچن یمعنادار هبا اضطراب امتحان رابط یهنجار یتیهو

اضطراب  ندتوانیم یو اجتناب یاطلاعات یتنشان داد که دو سبک هو یزگام به گام ن یونآزمون رگرس یجمشاهده نشد. نتا یمعنادار

پژوهش  یجنتا یور کلکنند. به ط بینییشرا پ ینتوانستند اضطراب اجتماع یتیهو یهااز سبک یک یچه یکنند ول بینییشامتحان را پ

 .دارد یتیهو یهابا سبک یرومندترین یرابطه یبود که اضطراب امتحان نسبت به اضطراب اجتماع ینایانگر حاضر ب

 یاقش واسطهن ، به همراهبزرگسالان و اضطراب یسبک دلبستگ گی بینهمبست"با عنوان  یدر پژوهش (2412) و همکاران 1نیئلسن

 یته است، در حالوجود داش یجانه یمبا تنظ یدلبستگ یهااضطراب و سبک ینب یداریکه ارتباط معن کردند یانب" احساسات یمتنظ

 یدلبستگ یهااضطراب و سبک ینب یجانیه یمتنظ ینمربوط به اضطراب نبوده است. همچن یبه طور معنادار یکه اجتناب از دلبستگ

ضرورت  زندگی از گیری هویت، مطالعه این فاز ازبا توجه به اهمیت و بحرانی بودن دوره نوجوانی از لحاظ شکل دارد. یانقش واسطه

های متنوعی در راستای سبک دلبستگی و سبک هویتی وجود دارد و با وجود شواهدی که مبین ای برخوردار است. پژوهشویژه

آموزان مضطرب و عادی وجود دارد، تاکنون پژوهشی با این محوریت صورت بروز تفاوت در سبک دلبستگی و سبک هویتی دانش

گی و های دلبستشود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکن زمینه به وضوح دیده مینگرفته و خلأ پژوهشی در ای

 آموزان عادی و مضطرب انجام شد.های هویتی در دانشسبک

 ها. مواد و روش2

آموزان ها به صورت میدانی بود که در آن دانشای بوده و روش گردآوری دادهمقایسه -های علیپژوهش حاضر از نوع پژوهش     

پژوهش  ی آماریگرفتند. جامعه های هویتی مورد مقایسه قرارهای دلبستگی و سبکمضطرب و غیرمضطرب در متغیرهای سبک

 -1044سال تحصیلی که در  ی دوم متوسطه پسرانه شهرستان اردکانآموزان پسر عادی و مضطرب دورهی دانشحاضر شامل کلیه

گیری نفر به روش نمونه 24آموزان مضطرب نفر است که به گروه دانش 104مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه پژوهش  1311

های ترین ملاکهممبندی شدند. ای طبقهگیری خوشهنفر به روش نمونه 24آموزان غیرمضطرب اختصاص یافت و به دانشهدفمند 

آموزان مضطرب عبارت بودند از مشارکت در پژوهش، ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر با استفاده از مصاحبه ورود برای گروه دانش

آموزان غیرمضطرب، عدم ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلالات سال و برای دانش 12 بالینی توسط مشاور و دامنه سنی بالای

 ها جهتترین ملاک خروج عدم مشارکت در پژوهش و عدم پاسخگویی به پرسشنامه بود. سپس پرسشنامهروانی دیگر. مهم

اندن دا اطلاعاتی راجع به اهداف پژوهش، محرمانه مها ابتکردن پرسشنامهآموزان توزیع گردید. پیش از تکمیلپاسخگویی بین دانش

یار ها وجود ندارد و نحوه استفاده از آن در اختکه پاسخ صحیح و غلط در این پرسشنامهها، طریقه پرکردن پرسشنامه و ایناطلاعات آن

امه ام، به پرکردن پرسشنآموزان درخواست شد که با رعایت امانت و صداقت، با دقت تمشرکت کنندگان قرار گرفت. از دانش

                                                           
0. Nielsen 
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دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

عایت داد. جهت رکرد، پژوهشگر به سوالات احتمالی او پاسخ میها را تکمیل میبپردازند. در تمام مدتی که آزمودنی پرسشنامه

ها محرمانه خواهد ها اطمینان خاطر داده شد این اطلاعات صرفاً جهت کار پژوهشی بوده و اطلاعات آناخلاق پژوهش به آزمودنی

مورد تجزیه  SPSS 22های تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار ها از طریق آزموند. دادهمان

 و تحلیل قرار گرفتند.

 آوری اطلاعاتابزار جمع

 ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل موارد زیر بودند:

اب گیری شدت اضطراضطراب بک یک پرسشنامه خودگزارشی است که برای اندازهپرسشنامه : 1اضطراب بکی پرسشنامه -1

تهیه شده است. پرسشنامه اضطراب بک، یک مقیاس  1114در نوجوانان و بزرگسالان توسط آرون تمکین بک و همکارانش در سال 

کند. چهار گزینه ب است را انتخاب میی شدت اضطرادهندهای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که نشانماده 21

(، متوسط 1(، خفیف )4ها به صورت اصلاً )شود. شیوه امتیازبندی پاسخگذاری مینمره 3تا  4هر سؤال در یک طیف چهار بخشی از 

کند؛ یهای آزمون یکی از علائم شایع اضطراب )علائم ذهنی، بدنی و هراس( را توصیف م( است. هر یک از ماده3( و شدید )2)

گیرد. در تحقیق بک و همکاران، این پرسشنامه از اعتبار روایی بالایی قرار می  23تا  4ای از بنابراین نمره کل این پرسشنامه در دامنه

 22/4، اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته 12/4ها، ضریب همسانی درونی آن )ضریب آلفا( برخوردار بود. در تحقیق آن

این آزمون سنجیده  متغیر بود. پنج نوع روایی محتوا، همزمان، سازه، تشخیصی و عاملی برای 22/4تا  34/4های آن از بستگی مادهو هم

وکند، نتو، بار -لموس، لموس تحقیقگیری شدت اضطراب است. در ی کارایی بالای این ابزار در اندازهدهندهشده که همگی نشان

های پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون همسانی درونی پرسشنامه اضطراب بک با استفاده از آزمون (2411) 2ورکوسا و تیبیریکا

هفته(  2)فاصله  22/4ی محدوده دهندهمتغیر بود و همچنین ضرایب بازآزمایی که نشان 10/4تا  14/4سنجی کرونباخ از آلفای روان

این پرسشنامه پرداختند.  بررسی پایایی و روایی به (1313کاویانی و موسوی ))فاصله یک هفته( است، معقول بود. در ایران  13/4تا 

مشخص گردید که آزمون مورد نظر دارای روایی مناسبی است. در این پژوهش براساس  3ایبا استفاده از محاسبه همبستگی میان طبقه

 ی پایایی مناسب این ابزار بود.دهندهگزارش شد که نشان 23/4محاسبه آلفای کرونباخ نیز، میزان پایایی این پرسشنامه 

 و ارتباط ایجاد هایمهارت از ارزیابی خود شامل مقیاسن ای: (RAAS) 1یدو ر ینزکولی دلبستگ سبکی پرسشنامه -2

 پنج مقیاس یک روی گذاری علامت با. است ماده 12 بر مشتمل و است نزدیک هایدلبستگی دهیشکل یشیوه خودتوصیفی

 و هازن رگسالبز دلبستگی یپرسشنامه در که هاییتوصیف یپایه بر رید و کولینز. شودمی سنجیده ماده هر در( لیکرت) ایدرجه

 را مقیاس زیر سه عوامل تحلیل کهد اندیده تدارک را خود یپرسشنامه موارد داشت، وجود دلبستگی سبک سه مورد در 2شیور

 اطمینان دیگران به افراد که را میزانی: وابستگی( 1ز: ا عبارتند هامقیاس زیر این. است ماده شش شامل کدام هر و زدسامی مشخص

 یریگاندازه را هیجانی نزدیکی و صمیمیت با همراه ایرابطه در فرد آسایش میزان: بودن نزدیک( 2. شوندمی متکی هاآن به و کنندمی

 دوسوگرا -اضطرابی ناایمن دلبستگی با( A)اضطراب  مقیاس زیر. سنجدمی هاارتباط در را رابطه داشتن از ترس: اضطراب( 3. کندمی

                                                           
0. Beck Anxiety Inventory 
2. Lemos, Lemos-Neto, Barrucand, Verçosa & Tibirica 
9. Intra-clas  
0. Revised Adult Attachment Scale (Collins & Read, 0881) 
7. Hazan & Shaver 
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دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

 دهدمی قرار هم مقابل در را اجتنابی و ایمن هایتوصیف که است دوقطبی بعد ک(، یC) بودن نزدیک مقیاسر زی و دارد مطابقت

 یاجتناب دلبستگی عکس تقریباً توانمی را( D) مقیاس زیر و باشدمی بخش ایمنی دلبستگی، با تطابق دربنابراین  (.1112، 1نولر و فینی)

 123ی یاس در نمونهمق زیر هر برای را کرونباخ آلفای میزان بزرگسال دلبستگی مقیاس اعتماد قابلیت بررسی برای کولینزد.دا قرار

)پاکدامن،  گزارش کرده است A ،22/4و زیر مقیاس  D ،22/4زیرمقیاس  C ،21/4 مقیاس زیر برای ترتیب به دانشجویان از ،نفری

. کرد مشخص را اجرا دو این بین همبستگی صورت به مجدد آزمون -آزمون از استفاده با (1324) پاکدامن نیز، ایران در (.1324

و  a هاییاسمق اجرای دو بین تفاوت که بود آن بیانگر ماه یک زمانی یفاصله به اجرا دوبار در پسر و دختر نفر 144 از حاصل نتایج

c  وd  درRAAS  کرونباخ آلفای یمحاسبه با دیگر سوی از. است اعتماد قابل 42/4 معناداری سطح در آزمون این و نیستمعنادار 

 نزدیک مقیاس زیر و 22/4 اعتماد قابلیت کمترین، وابستگی و 20/4 اعتماد قابلیت بیشترین اضطراب، مقیاس زیر که گردید مشخص

 یروای از استفاده با سازه روایی. است کرده بررسی را پرسشنامه این برای سازه روایی (1324) پاکدامن همچنین. است 22/4 بودن

 -313/4به ترتیب  441/4در سطح معناداری  Dو  C ،Aو  Aی هامقیاس زیر بین همبستگی ضریب داد نشان نتایجسنجیده شد.  واگرا

 دست آمد.به 202/4مقدار  10/4در سطح معناداری  Dو  Cی هامقیاس زیر بین همبستگی ضریب وباشد می -332/4و 

ی گیری فرآیندهابرزونسکی برای اندازهاین پرسشنامه اولین بار توسط : (ISI-6Gی )برزونسک یتهو سبکی پرسشنامه -3

 کنند، طراحی شد. این پرسشنامه سه سبکاجتماعی شناختی نوجوانان که در برخورد با مسایل مربوط به هویت از آن استفاده می

بر روی یک سوال است. پاسخ هر ماده  04دهد و شامل هویتی شامل اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می

به این دلیل که برای دانشجویان  ISIها نشان داده است که شود. بررسیای )از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق( مشخص میدرجه 2طیف 

ر از سازگاری تتر با تحصیلات پایینهای جوانای استفاده کرده و اجرای آن در میان گروهکالج طراحی شده از ساختار زبانی پیچیده

را با دستور زبان و  ISIتا ابزاری مشابه با  کوشیدند (1112و همکاران ) 2وایتکند. لذا ج تحقیق با نظریه هویت جلوگیری مینتای

ی برای نسخه (1112وایت و همکاران )طراحی شد. ی ششم برای سطح خواندن پایه ISI-2Gتر طراحی کنند. در نتیجه ساختار ساده

های هویت اطلاعاتی و هنجاری و را برای سبک 22/4و  20/4، 21/4تجدید نظر شده پرسشنامه سبک هویت، آلفای کرونباخ 

ضمن در این پژوهش پایایی  در (.1322)حجازی و فرتاش، ی هویت تعهد به دست آوردند را برا 22/4سردرگم/ اجتنابی و آلفای 

 به دست آمد. 20/4و  22/4، 23/4های هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی به ترتیب برای سبک

 هایافته. 3

 14درصد(،  24تر )آموزان عادی، دیپلم و پاییننفر از دانش 32نفر پسر تشکیل دادند. تحصیلات پدر  104نمونه پژوهش حاضر 

درصد(  0/1نفر دکتری ) 1درصد( و  2/2نفر کارشناسی ارشد ) 2درصد(،  2/22نفر کارشناسی ) 12درصد(،  3/10نفر کاردانی )

 12درصد(،  1/2نفر کاردانی ) 2درصد(،  1/22تر )آموزان مضطرب، دیپلم و پاییننفر از دانش 32باشد. همچنین تحصیلات پدر می

-باشد. در ضمن تعداد دانشدرصد( می 1/2نفر دکتری ) 2درصد( و  0/11نفر کارشناسی ارشد ) 2درصد(،  0/21نفر کارشناسی )

نفر  12درصد( و پایه تحصیلی دوازدهم  2/32نفر ) 22درصد(، پایه تحصیلی یازدهم  0/01نفر ) 21آموزان عادی پایه تحصیلی دهم 

نفر  22درصد(، پایه تحصیلی یازدهم  1/32نفر ) 22آموزان مضطرب پایه تحصیلی دهم باشد. همچنین تعداد دانشدرصد( می 1/22)

                                                           
0. Feeney & Noller 
2. White 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa


 

 

13 
 

دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

شامل  های توصیفی برای تمامی متغیرهای پژوهشباشد. شاخصدرصد( می 1/22نفر ) 12درصد( و پایه تحصیلی دوازدهم  04)

 ارائه شده است. 1میانگین و انحراف استاندارد در جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .1جدول 

 آموزان مضطربدانش آموزان عادیدانش متغیر

 استانداردانحراف میانگین استانداردانحراف میانگین

 22/2 20/02 11/2 12/00 دلبستگی

 23/3 21/12 24/2 20/12 اجتنابی دلبستگی

 21/2 22/12 11/2 22/13 ایمن دلبستگی

 22/2 02/12 10/2 32/10 دوسوگرا دلبستگی

 04/1 2/121 23/1 2/122 سبک هویت

 12/2 40/32 20/3 24/32 سبک هویت اطلاعاتی

 32/0 02/22 22/3 33/22 سبک هویت هنجاری

 22/0 21/32 02/3 01/33 سبک هویت اجتنابی

 22/2 24/21 24/3 30/2 اضطراب

 

امل و ابعاد ناایمن آن شنمرات متغیرهای سبک دلبستگی توان گفت میانگین دهد مینشان می 1گونه که مندرجات جدول همان

آموزان دانشه ، نسبت بآموزان عادیدانشدر و سبک هویت و ابعاد هنجاری و اجتنابی آن  رادوسوگ ی و دلبستگیاجتناب یدلبستگ

-آموزان مضطرب خیلی کمتر بوده است که نشانآموزان عادی از دانشاضطراب در دانشو میانگین نمره  تر بودهپایین، مضطرب

ها از آزمون کولموگروف در ادامه به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده .باشدآموزان میشی انتخاب درست این داندهنده

 .ارائه شده است 2که نتایج آن در جدول  ف استفاده شدواسمیرن
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دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

 هاج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهنتای .2جدول 

 آموزان مضطربدانش آموزان عادیدانش متغیرها

 داریسطح معنی Zمقدار  داریسطح معنی Zمقدار 

 132/4 122/1 212/4 202/4 سبک دلبستگی

 222/4 0/1 222/4 2/1 دلبستگی اجتنابی

 423/4 222/1 222/4 411/1 دلبستگی ایمن

 141/4 242/1 121/4 412/1 دلبستگی دوسوگرا

 121/4 122/1 124/4 111/1 سبک هویت

 422/4 222/1 021/4 204/4 هویت اطلاعاتی

 421/4 212/1 330/4 100/4 هویت اجتنابی

 422/4 224/1 302/4 132/4 هویت هنجاری

 422/4 212/1 222/4 412/1 اضطراب

 

ناداری آزمون نرمالیتی کلموگروف اسمیرنوف برای تمام متغیرها بیشتر از شود سطح معمشاهده می 2طور که در جدول همان

آزمون  رایب کهای پارامتریتوان از روشو می( P>42/4د )درصد توزیع متغیرهای پژوهش نرمال بودن 12بوده؛ لذا با اطمینان  42/4

 د.استفاده نموآموزان عادی و مضطرب دانشمقایسه میانگین هر یک از متغیرها در دو گروه 

در  ری برای مقایسه میانگین نمرات متغیرهای سبک دلبستگی و سبک هویتهای تحلیل واریانس چندمتغینتایج آزمون .3جدول

 آموزان مضطربآموزان عادی و دانشدو گروه دانش

 ضریب اتا داریسطح معنی F مقدار نام آزمون

 242/4 444/4 302/2 131/4 اثر پیلایی

 131/4 444/4 202/2 221/4 لامبدای ویلکز

 

دار اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنی ،3به نتایج جدول  های مانوا برای متغیرها با توجههمچنین در نتایج آزمون

دارند. با توجه  داریگروه در یک متغیر وابسته با یکدیگر تفاوت معنیدو داری بیانگر آن است که بین این معنی(  =444/4P) بود

د. نتایج تحلیل واریانس در خصوص مقایسه سبک ها در دو متغیر پرداخته شی گروهها به مقایسهآزمون دار بودن اثر اینبه معنی

 ارائه شد. 0های آن بین دو گروه در جدول دلبستگی و مولفه
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دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

ای آن در دو هنتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین نمرات متغیر سبک دلبستگی و مولفه .1جدول 

 گروه

منابع 

 تغییرات

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

 اتا

های سبک

 دلبستگی

 124/4 444/4 42/0022 310/03242 1 310/03242 بیاجتنا

 122/4 444/4 20/3422 22202/2 1 22202/2 ایمن

 120/4 444/4 24/3232 421/31101 1 421/31101 دوسوگرا

 412/4 444/4 124/13 421/132 1 421/132 اجتنابی گروه

 2/4 314/4 432/1 224/2 1 224/2 ایمن

 432/4 420/4 212/2 022/03 1 022/03 دوسوگرا

 * * * 200/1 132 222/1300 اجتنابی خطا

 * * * 032/2 132 203/1120 ایمن

 * * * 334/2 132 210/1101 دوسوگرا

 * * * * 104 00122/4 اجتنابی کل

 * * * * 104 22212/4 ایمن

 * * * * 104 32330/4 دوسوگرا

 

 آموزان عادی ودانشگروه دوداری بین دهد تفاوت آماری معنییری نشان مینتایج تحلیل واریانس چند متغ ،0براساس جدول 

( و سبک P<41/4و  F=432/1(، سبک دلبستگی ایمن )P<41/4و  F=124/13آموزان مضطرب در سبک دلبستگی اجتنابی )دانش

و سبک هویت  ها در متغیرداری تفاوت میانگینمنظور بررسی معنی بهوجود دارد. ( P<41/4و  F=212/2دلبستگی دوسوگرا )

 ت.نمایش داده شده اس 2های آن از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج در جدول مؤلفه

 ای آن در دو گروههنتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین نمرات متغیر سبک هویت و مولفه .2جدول 

متغیر  منابع تغییرات

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

 اتا

 122/4 444/4 2/2024 321/120042 1 321/120042 اطلاعاتی هویتهای سبک

 122/4 444/4 2/2322 223/22213 1 223/22213 هنجاری

 122/4 444/4 1/1102 201/121013 1 201/121013 اجتنابی
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دوم متوسطه پسرانه  یدوره رمضطربغی و مضطرب آموزاندانش نیب یتیهو هایو سبک یدلبستگ هایسبک ایسهیمقا یبررس(. 1211نوریان اردکانی، مرضیه؛ دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین؛ جوادیان، نجمه السادات. )

 .(، ....1)2 ،فصلنامة مشاورة مدرسه. شهرستان اردکان

 1، شماره 2، دوره 1041  بهار

 2/4 022/4 202/11 230/12 1 230/12 اطلاعاتی گروه

 412/4 223/4 4202/2 222/20 1 222/20 هنجاری

 420/4 401/4 322/0 102/21 1 102/21 اجتنابی

 * * * 022/11 121 222/2241 اطلاعاتی خطا

 * * * 030/12 121 121/2111 هنجاری

 * * * 231/12 121 220/1120 اجتنابی

 * * * * 131 122423/4 اطلاعاتی کل

 * * * * 131 14332/4 هنجاری

 * * * * 131 123024/4 اجتنابی

 

و  آموزان عادیدو گروه دانشداری بین دهد تفاوت آماری معنیانس چند متغیری نشان مینتایج تحلیل واری ،2براساس جدول 

( و سبک P<41/4و  F=4202/2(، سبک هویت هنجاری )P<4/4و  F=202/11) آموزان مضطرب در سبک هویت اطلاعاتیدانش

 د.وجود دار (P<41/4و  F=322/0هویت اجتنابی )

 گیری. بحث و نتیجه1

آموزان عادی و مضطرب صورت گرفت. به های هویتی در دانشهای دلبستگی و سبکپژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک

بیشتر از  آموزان مضطرب( در دانشطور کلی نتایج این مطالعه بیانگر آن است که سبک دلبستگی ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا

  (،2412)ن مانیز و همکارا (،2412)همکاران و  ینگمانهای پژوهشآموزان عادی تحت تأثیر قرار گرفته است. این یافته با نتایج دانش

و همکاران  یان یپژوهو  (1312ساعدی و اقدسی ) (،1311فرازی و مرادفکن ) (،2442)و همکاران  یبروس (،2410) یرشوودو ب یکائیلم

، باید ضطرابا اختلال یدارا آموزاندانشدر  یشتر( بیو اضطراب یتناب)اج یمنناا یدلبستگ یهاسبک ییندر تبهمسو است.  (1313)

به خطر  و روابط بین فردیشانخود را از دست بدهند  یجانیه یمممکن است تنظ یمنناا یدلبستگ یهاسبک یافراد دارا گفت که

 یشمرحله افزا و کندوادار به حفظ رابطه میافراد را  غالباً یددش یجان. ترس از مواجهه با هافتاده و هیجانات خود را نتوانند کنترل کنند

است که به  تحمل یرقابلشود، آن قدر غیمی دلبستگ منجر به آسیب دیدنکه  یجانیه ی. انزوادر پی داردرا  یجانیه پذیرییبآس

 یبرا ییهاوشر یدکنند، افراد بایم یدرا تهد یگرو احساسات، ارتباط افراد با همد یجاناته یاز آن اجتناب شود. وقت باید قیمتیهر 

و  یجاناته تجربه یبه جا معمولاً . افرادیابندب یجانات خودمنحرف کردن ه یاکردن، پوشاندن انداختن، سرکوب  یقکاهش، به تعو

جربه ت یلبه دل یزلال اضطراب ناست که افراد با اخت یدر حال ینآورند. ایرا به وجود م هاآناجتناب از  یهاروش ،هااستفاده از آن

اشته د زای اضطراباجتماع یهایتبه اجتناب از موقع یادیز یلمکن است مزا، ماضطراب یتموقع مواجهه باهنگام  یداضطراب شد

به باز هم  دنبال خواهد داشت،هرا ب یاخسارات قابل ملاحظه ،اجتناب ینبدانند که ا اضطرابکه افراد مبتلا به  یدر موارد یباشند. حت

 یسبک دلبستگ یدارا باید گفت افراد یگرد ییندر تب .(1313و همکاران،  یانی)پژوههستند  زااضطراب یهایتاجتناب از موقع دنبال

ا فاقد و دوسوگر یمانند اجتناب یمنناا یهاسبک یافراد دارا کهی، در حالشونددچار درماندگی و بهت نمیناآشنا  یهایتموقع یمنا

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
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-شجا که در پژوهشوند. از آنیم یاندگزا دچار درماسترس یهایتخصوص در موقعهناآشنا، ب یهایتبوده و در موقع یژگیو ینچن

جوانان و مورد  فوق در یینشوند، تبیم ییربه ندرت دچار تغ یدر طول زندگ یتگدلبس یوندهایمختلف آشکار شده است که پ یها

 یهایتوقعخانه و م یطاز مح ییدر مواجهه با جدا یمنناا یاو  یاجتناب یسبک دلبستگ یدارا آموزاندانشکند و یصدق م یزن نوجوانان

کنند که ممکن است به صورت عدم یرا تجربه م ی و بهتاز درماندگ یزانیم کلاس و امتحان، یهمانند فضا یدجد یزااسترس

 ییددر تأ (2412یا )و مار یتاآنتوانشود. ظاهر  یمشکلات روانشناخت یرو سا یاضطراب اجتماع ها با مدرسه و کلاس درس،ی آنسازگار

ر واقع افراد د .بزرگسالان دارد یو اجتماع یروان یدر سازگار ینقش مهم یه دلبستگنشان دادند ک یدر پژوهش ینقش مهم دلبستگ

 یطدر مح یاندهکن یتحما یتوانند شبکه اجتماعینم یشخص یندر روابط ب یاحساس ناامن یلبه دل یمن،ناا یسبک دلبستگ یدارا

 یامکان برقرار ،یمنای دلبستگ یبخش یمنیکه ا یشوند. در حال یدچار مشکلات سازگار یلدل ینو ممکن است به ا یابندب یاجتماع

 ینچن یدلبستگیمنی و ناا یصهخص ینسازد. فقدان ایم همفرا یمنا فرد یرا برا یمختلف اجتماع یهایتدر موقع یمیروابط صم

 یعاطف یوندهایروابط و پ یساز ینجانش ییتوانا یمنا یسبک دلبستگ یاساس افراد دارا ینا کند. بریسلب م یمنرا از فرد ناا یامکان

 تر برخوردارند.یمنا یهااز سبک مضطربنسبت به افراد  یاست که افراد عاد یلیاز دلا یگرد یکی ینرا دارند و ا یدجد

آموزان دانشتر از بیشآموزان مضطرب نشدر دا یاجتناب یتهو سبک یرنمره متغ یانگینکه م نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این بود

گروت وانت و توربیک  (،2410لاقی و همکاران ) (،2410ورستوف و همکاران )های پژوهشبوده است. نتایج حاصل با نتایج ی عاد

 یجهنت توانیم های این پژوهشیافته بر اساساست.  همسو (1311و همکاران )و رحیمی نژاد  (1312رافضی و همکاران ) (،2414)

که  آموزاندانشنسبت به  ی راهستند اضطراب کمتر یهنجار یتو سبک هو یاطلاعات هویت سبک یکه دارا آموزانیدانشگرفت 

 آموزاندانش نیرا در ب اضطراب بروز تواندیم اجتنابی یتکه سبک هو ین صورتبد کنند؛می دارند تجربه اجتنابی یتسبک هو

در تبیین این راب نام برد. ضطا اختلال در ابتلا به یرگذارعامل تأث یکبه عنوان  اجتنابی هویت سبک توان ازیم ینکند. بنابرا بینییشپ

 خاصی رده، تلاشاجتناب ک یفو تکل یتمسئول یرشاز پذ ند،اجتنابی هست یتسبک هو یکه داراآموزانی توان گفت دانشفرضیه می

وف )ورست ندارندخود  یشخصهای ارزش یا ینوالد یهاارزش یا باورها به یو تعهد کنندنمیخود  یطجستجو و اکتشاف مح یبرا

و  یعااجتم هایعیتموق در کهینبه سبب ا ؛هستند اجتنابی هویت سبک گونهینا دارای کهآموزانی دانشدر  (.2410، و همکاران

 یتکم یگراند یاو  خود ندان به اطلاعاتچ یو هنجار یاطلاعات یهابکس و بر خلاف کنندمی عمل یشصورت تکان به یعملکرد

تجربه  یتهو یهابکس دیگر را نسبت به یشتریضطراب باپردازند، یم هایتموقع ارزیابی به ی ثباتت آشفته و بصور و به تندیسن

یری، گگیری، اطمینان کمی به توانایی شناختی خود دارند و معمولاً قبل از تصمیمهای تصمیمها در موقعیتنهمچنین آ کنند.یم

نند. کگیری نامناسب مانند اجتناب کردن، بهانه آوردن و دلیل تراشی استفاده میاحساس ترس و اضطراب دارند و از راهبرهای تصمیم

ه در پیداکردن شود و از آنجایی کند و رفتارشان بر پایه عوامل موقعیتی و لذت طلبی تعیین میدهی پایینی دارآموزان خودنظماین دانش

حیطی و روانشناختی معوامل  یبررسشود با نهایتاً پیشنهاد می شوند.هایشان سردرگم هستند، بیشتر دچار پریشانی میمفهوم خود و نقش

اسب باید سعی کرد با ایجاد دیدگاه منایجادکننده یا دخالت کننده در اختلال اضطراب از جمله سبک هویت و سبک دلبستگی، 

همچنین در مراکز بهداشت که محل حضور مادران و فرزندان  آموزان شد.رفتاری، منجر به کاهش درگیری روحی و روانی دانش

در سلامت روانی فرزندان برگزار شود تا والدین از اهمیت  های آموزشی در مورد اهمیت نوع رابطه والدین و نوجوانهاست، کلاسآن

 روابط عاطفی خود با فرزندانشان آگاه شوند.

-بت به دانشتری نسآموزان عادی از سبک دلبستگی ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا( پایینپژوهش حاضر نشان داد که دانشنتایج 

آموزان عادی بیشتر دیده آموزان مضطرب نسبت به دانشآموزان مضطرب برخوردارند و همچنین سبک هویت اجتنابی در دانش

که پژوهش حاضر تنها از طریق بررسی وراثت، هایی است از جمله اینای محدودیتها دارشود. مطالعه حاضر همانند سایر پژوهشمی

ها مشخص کرد و نیز با توجه به پذیریگیری آسیبتوان نقش هر کدام را در شکلفرهنگی، خلق و خو و ... می -عوامل اجتماعی

ا های دیگر باید بها به گروهآموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردکان، در تعمیم این یافتهی آماری به دانشمحدود بودن جامعه

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
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موزان، آهشگر با توجه به نتایج حاصله از اجرای این پژوهش و اهمیت و شیوع اضطراب در بین دانشاحتیاط عمل شود. در انتها پژو

ای انجام ای جداگانهههای هویتی بر این متغیر، پژوهشهای دلبستگی و سبکتر تأثیر متغیر سبکشود برای بررسی دقیقیپیشنهاد م

سد ردهند. همچنین با گسترش جامعه پژوهشی، مشکلات مربوط به تعمیم نتایج را نیز از بین برده یا حداقل کاهش دهند. به نظر می

باعث  وزان موثر باشد،آمتواند بر اضطراب دانشمقایسه متغیرهای احتمالی دیگری که در این پژوهش به آن اشاره نشده است و می

 .ایجاد دیدگاه روشنتری در این زمینه گردد

 ملاحظات اخلاقی .2

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

  نهیو کادر آموزش و پرورش شهرستان اردکان که زم تیرینمودند و مد یاری قیتحق نیم اکه ما را در انجا آموزانیدانش یاز تمام

 یعموم یوانشناسارشد رشته ر یکارشناس نامهانیمقاله برگرفته از پا نی. امیسپاسگزار اریفراهم نمودند، بس قیتحق نیانجام ا یرا برا

د نتکنندگان اجازه داششرکت ؛قی تماماً در این مقاله رعایت شده استلااصول اخ است. بدیواحد م یاسلام آزادمصوبه از دانشگاه 

ها عات آنلااطو  دنبودحاضر کنندگان در جریان روند پژوهش شرکتهمه همچنین . هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند

 د.محرمانه نگه داشته ش

 حامی مالی:

 .تیرانتفاعی دریافت نکرده اسهای عمومی، تجاری یا غهای تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 د.انهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهگارش همه بخش، تجزیه و تحلیل و نمام نویسندگان در طراحی، اجرات

 تعارض منافع:

 .افع بوده استتعارض منحاضر فاقد هرگونه مقاله  ،گانسندیبنابراظهار نو
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