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چکیده
کید بر  این پژوهش با هدف بررس���ی رابطه بین جنس���یت و اضطراب آشکار و پنهان با تأ
نقش تعدیل کنندگی دلبس���تگی به خدا و پایگاه هویت من در دانش���جویان دانشگاه قم 
انجام ش���د. در این مطالعه همبس���تگی، تعداد 370 نفر دانش���جو )190 پس���ر و 180 دختر( 
گسترش یافته عینی پایگاه  از میان دانش���جویان دانشگاه قم انتخاب ش���دند و به آزمون 
کتل پاسخ دادند. نتایج نشان داد  هویت من، دلبستگی به خدا و پرسش نامه اضطراب 
که بین جنس���یت و اضط���راب رابطه معناداری وجود ندارد و جنس���یت پیش بینی کننده 
معناداری برای اضطراب نیس���ت، اما هویت تحقق یافته، هویت بحران زده و دلبس���تگی 
ب���ه خدا با اضطراب رابطه داش���ته و به ط���ور معناداری می توانند اضط���راب را پیش بینی 
نمایند. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی، اثر متقابل جنسیت و هویت 
تحقق یافت���ه و نیز اثر متقابل جنس���یت و هویت بحران زده برای اضطراب آش���کار معنادار 
بود، ولی برای اضطراب پنهان معنادار نبود. به عالوه، اثر متقابل جنس���یت و دلبس���تگی 
که جنس���یت همراه با  ب���ه خدا ب���رای اضطراب معنادار نبود. همچنین نتایج نش���ان داد 
هویت و دلبس���تگی به خدا مقدار اندکی به واریانس تبیین شده اضطراب آشکار و پنهان 
که احتمااًل نمی توان اضطراب  گفت  که قابل توجه نیس���ت. بنابراین، می توان  می افزاید 
را به جنس���یت نس���بت داد، بلکه متغیرهای دیگری مانند پایگاه هویت من و دلبستگی 
که می توان آنها را متغیر پیش بین برای  ب���ه خدا نقش مهمتری در تبیین اضطراب دارند 
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1. مقدمه 

عص���ر حاضر را عصر اضطراب1 نامیده اند و در چنین عصری تظاهرات اضطراب بس���یار فراوان 

که در  که با نگرانی و عالئم جسمانی تنش مشخص می شود  است.  اضطراب، هیجانی است 

آن، ف���رد خطر محتمل الوقوع، فاجعه یا بدبختی را پیش بینی می کند و غالبًا عالئم دس���تگاه 

سمپاتیک مثل سردرد، تعریق، تپش قلب، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی مختصر 

معده نیز با آن همراه است )گری2، 2015(. اضطراب در دو مقوله آشکار و پنهان قابل بحث است؛ 

اضطراب آش���کار می تواند مقطعی از زندگی ش���خص محس���وب ش���ود یا به عبارتی، بروز آن به 

موقعیت ه���ای تنش زا اختص���اص دارد، اما اضط���راب پنهان به تفاوت های فردی در پاس���خ 

به موقعیت های پراس���ترس با میزان های مختلف اضطراب آش���کار داللت دارد. به هر حال، 

کار نمی افتد، تمایز  که هشیارانه به  می توان بین اضطراب آشکار نشانه دار و اضطراب پنهان 

کرد )پرون، و پرون،3 1384(.  ایجاد 

که مورد عالقه پژوهشگران  بررس���ی رابطه جنس���یت و اضطراب یکی از موضوعاتی اس���ت 

ب���وده اس���ت. برخ���ی از پژوهش ها تف���اوت بین زن���ان و م���ردان را در انواع اضط���راب از جمله 

کجب���اف، 1391(،  اضط���راب م���رگ )تورس���ن، و پ���وول،4  2006؛ حی���دری، خلیلی ش���رفه، و خداپناه���ی، 1388؛ منصورن���ژاد، و 

اضطراب س���المتی )داوودی، نرگس���ی، و مهرابی زاده، 1391(، اضطراب امتحان )مصطفی زاده، جهان سیر، و اشرفی، 

کاظم ن���ژاد، و صدقی ثابت، 1393(، اضط���راب یادگیری زبان  1388(، اضط���راب در بیم���اران )جعفری، بقای���ی، 

)اخت���ری، 1389(، اضطراب آش���کار و پنه���ان )خزایی، رضایی، قدم���ی، و طهماس���یان، 1388( و حالت اضطرابی 

کرده اند. گزارش  )رضایی، ناجی اصفهانی، مؤمنی، و امینالرعایا، 1391( 

این پژوهش���گران در تبیین تفاوت بین زنان و م���ردان در اضطراب، دیدگاه های متفاوتی 

کلید فه���م تفاوت های جنس���یتی در  کرده ان���د. طرف���داران تبیین ه���ای بیولوژی���ک،  را بی���ان 

اختالالت روانی را در هورمون های زنانه و مردانه دانسته اند. )پیکل5، 1991، به نقل از شر، و الرنس،6 2000( 

کرده و بر نقش  در سال های اخیر بیشتر پژوهشگران از ارائه الگویی صرفًا بیولوژیک اجتناب 

1. anxiety
2. Gary, R. 
3. Perron, B., & Perron, M.
4. Thorson, J. A., & Powell, F. C.
5. Paykel, L.
6. Sherr, L.,  &Lawrence, J.
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کید نموده اند.  عوامل روانی- اجتماعی تأ

کبری نژاد، نصیرنژاد و اعتمادی )1393( ضمن پذیرش مبانی زیستی اضطراب  اس���مخانی ا

مانن���د تغیی���رات هورمون���ی در زنان، ش���دت و نح���وه آن را به مس���ائل روان ش���ناختی مرتبط 

که به دیدگاهی نیاز اس���ت تا  می دانن���د. بینگت���ون )1988، ب���ه نقل از ش���ر، و الرنس، 2000( معتقد اس���ت 

متغیره���ای اجتماع���ی، روان ش���ناختی و بیولوژیک را ب���رای فهم اخت���الالت روانی هماهنگ 

نمای���د. ازاین رو، پژوهش���گران به تبیین ه���ای روانی - اجتماع���ی پرداخته اند. ب���رای مثال، 

تام���رس1 )2002( معتقد اس���ت آنچه زنان را بیش از مردان مس���تعد اضطراب س���المتی می کند، 

که  ممکن اس���ت به نقش های جنسیتی و نحوه اجتماعی شدن زنان در اجتماع برگردد؛ چرا

زنان به دلیل نقش جنسیتی ش���ان بیشتر به بروز احساسات و جستجوی حمایت اجتماعی 

تشویق می ش���وند درحالی که مردان بیش���تر به انکار موقعیت های فشارزا و استقالل تشویق 

می ش���وند. تیلور و آسموندس���ون2 )2004( نیز معتقدند زنان بیشتر از مردان به خاطر رفتارهای 

که  گینسبرگ3 )2004( بیان می کند  جستجوی سالمتی و حمایتی در جامعه تشویق می شوند. 

بر اساس مدل یادگیری اجتماعی، رفتار اطمینان جویانه و ابراز نگرانی در زنان قابل پذیرش تر 

و در نتیجه پذیرش نقش بیمار بین آنها رایج تر اس���ت. فینگلد4 )1994( این تفاوت را به س���بک 

گسترده  ارتباطی زنان نس���بت می دهد و می گوید زنان بیشتر از مردان دارای شبکه ارتباطی 

هس���تند و این صف���ات ارتباطی و وابس���تگی های درونی با همدیگ���ر، آنها را به اب���راز راحت تر 

احساس���ات و همچنین رفتارهای جس���تجوی سالمتی تش���ویق می کند. از نظر منصورنژاد و 

کجب���اف )1391( زنان احتمااًل احس���اس های آزارنده مربوط به مرگ و میر را بیش���تر می پذیرند و 

که با بیانگری هیجانی بیش���تر زنان در طول  م���ردان بیش���تر از آن اجتناب می کنند؛ توجیهی 

عمر هماهنگ است. 

کرده اند اضطراب را بر اساس جنسیت تبیین نمایند. نکته قابل  این پژوهش���گران تالش 

گر تفاوت در اضطراب به تفاوت جنس���یتی نس���بت داده شود، پس باید  که ا تأمل این اس���ت 

ک���رد؛ حال آنکه در برخ���ی از پژوهش ها  بت���وان ب���ا توجه به جنس���یت، اضطراب را پیش بینی 

1. Tamres, T. L.
2. Taylor, S., & Asmundson, G.
3. Ginsberg, D.
4. Fiengold, A.
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از جمله نوروزی بردجی )1377(، ش���عیری، مالمیرزایی، پروری، ش���ه مرادی و هاش���می )1383(، 

رحیم���ی و یداللهی )1390(، س���رآبادانی تفرش���ی، بلوردی و قیاس���ی )1390(، تراب���ی، محمدی فر، 

خس���روی، ش���ایان و محمدجانی )1391( و برزگر بفروئی، جان بزرگی و نیوش���ا )1391( عدم تفاوت 

که  احتمااًل نمی توان بر اساس  بین مردان و زنان مش���اهده نمی ش���ود و این بدان معناست 

کرد. بنابرای���ن، با توجه ب���ه تناقض در یافته ه���ا می توان  جنس���یت، اضط���راب را پیش بین���ی 

گروه در متغیرهای  که تفاوت بین زنان و مردان در اضط���راب، به تفاوت آن دو  احتم���ال داد 

دیگری غیر از جنسیت ارتباط دارد. 

که  کرده اس���ت  گزارش  یافته س���رآبادانی و همکاران )1390( مؤید این احتمال اس���ت؛ زیرا او 

از س���ه متغیر انگیزه پیش���رفت تحصیلی، عزت نفس و جنس���یت، بیش���ترین میزان واریانس 

اضط���راب توس���ط عزت نفس تبیین می ش���ود و دو متغی���ر دیگر توان پیش بین���ی اضطراب را 

ندارند و جنس���یت تنها 0/16% واریانس اضطراب را تبیین می کند. بهاری و فرکیش )1388( نیز 

اثر چهار متغیر هویت فردی، س���بک های دلبس���تگی، جنسیت و محل اقامت در پیش بینی 

که جنسیت بتای معناداری ندارد و  کردند و نشان دادند  بهزیس���تی روان شناختی را بررسی 

هویت آش���فته و دلبستگی ایمن بتای معنادار دارند. بنابراین، به نظر می رسد باید به دنبال 

ک���رد. ازاین رو، در  که بتوان بر اس���اس آنها تبیی���ن بهتری از اضط���راب ارائه  متغیرهای���ی ب���ود 

پژوهش حاضر، پژوهش���گر با مرور ادبیات پژوهشی احتمال به بررسی دو متغیر دلبستگی به 

که برخی از پژوهش ها ارتباط  خدا1 و هویت2 در رابطه بین جنسیت و اضطراب پرداخت؛ چرا

این دو متغیر را با اضطراب و برخی دیگر ارتباط این دو را با جنسیت مورد بحث قرار داده اند. 

که پژوهش���گران از جنبه های مختلف آن را مورد بررس���ی قرار  مفهوم دلبس���تگی به خدا 

که  به عنوان »ارتباط و پیوند روانی پایدار  داده اند، بس���ط مفهوم دلبس���تگی بالبی3 اس���ت 

کرک پاتریک،  کرک پاتری���ک4 )1994، 1999؛  بین دو انس���ان« توصیف می ش���ود. )بالب���ی، 1964، 1973، 1980(. 

که این مبنای  و ش���یور،5 1996( نظریه بالبی را به قلمرو دین تعمیم داد. وی نش���ان داده اس���ت 

1. attachment to God
2. identity 
3. Bowlby, J.
4. Kirkpatrick, L. A.
5. Shaver, P. R.
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کند. از آنجا  که برداشت  کمک  نظری ممکن است به تبیین تفاوت های فردی در دین داری 

کث���ر اف���راد از دی���ن و مذهب، داش���تن رابط���ه ای نزدیک با خداوند اس���ت ن���ه صرفًا  اصل���ی ا

کرک پاتریک  کرک پاتری���ک، 2002(،  مجموع���ه ای از باوره���ا و اعمال )کرک پاتری���ک، 1999؛ آرگی���ل1، 2000؛ روات2، و 

که برای بس���یاری از مردم، خدا چهره مهم دلبستگی است.  کرده اس���ت  )1994( خاطرنش���ان 

گرایش فرد به خداوند تعریف می ش���ود؛ در  بنابرای���ن، دلبس���تگی به خدا با عنوان ارتب���اط و 

که در همه ش���رایط می توان او را  ای���ن تعل���ق خاطر، خداوند پایگاه امنی ش���ناخته می ش���ود 

کرک پاتریک )1994، به نقل از شیخ، احمدی، غباری بناب،  کرد )گرانکوییست3، میکولنسر4، و  ش���یور، 2010(.  جس���تجو 

که دلبس���تگی ایمن5 به خدا دارند از ش���اخص هایی  و احم���دی زاده، 1391( معتق���د اس���ت افرادی 

همچون ارزش دهی به رابطه شان با خدا، انگاره ذهنی مثبت از خدا و تجارب رابطه مثبت 

خ دلبس���تگی دوس���وگرا6 به خدا دارند از عدم اعتماد  که نیمر برخوردارند. در مقابل، آنهایی 

و اطمین���ان ب���ه حمایت و حفاظت خداوند، دل مش���غولی- ش���یفتگی متوس���ط ت���ا افراطی 

نس���بت به رابطه ش���ان با خدا، احساسات مبهم و نوسانی نس���بت به خدا و تجارب نوسانی 

برخوردارند. افراد با دلبستگی اجتنابی7 نیز ممکن است شاخص هایی مثل بی ارزش جلوه 

کاهش رابطه شان با خدا در تجارب رابطه ای، غلبه تجارب منفی بر تجارب  دادن، فاصله یا 

کنند.  گزارش  مثبت و خنثی و اجتناب از توکل به خدا را 

از طرفی در پژوهش های متعددی ارتباط دلبستگی به خدا و اضطراب مشاهده می شود. 

که روابط دلبس���تگی  کرک پاتریک و ش���یور )1996( و س���یم و لوح8)2003( نش���ان دادند  برای مثال 

انس���انی و دلبس���تگی ایمن به خدا با شاخص های سالمتی و بهزیس���تی از قبیل خوشبینی، 

کاهش در نشانگان بیماری های جسمانی  کاهش اضطراب و افس���ردگی و  رضایت از زندگی، 

همراه اس���ت. همچنین دلبس���تگی ناایمن به خدا با اضطراب باالتر، س���المت روان پایین و 

کاهش در سالمت و بهزیس���تی مذهبی و وجودی، نورزگرایی و افزایش  مش���کالت س���ازگاری، 

1. Argyel, M.
2. Rowatt, W. C.
3. Granqvist, P.
4. Mikulincer, M.  
5. secure attachment
6. ambivalent attachment
7. avoidance attachment
8. Sim, T. N., & Loh, B. S. M.
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کرکپاتریک، ،2002 به نق���ل از غباریبناب، و حدادی،  هیجان های منفی توأم اس���ت )بک، و مکدونال���د،1 2004؛ روات، و 

که دلبس���تگی با الگوی ایمن نسبت  1390(. میکولنس���ر، ش���اور و هارش2 )2007( نیز نشان دادند 

به س���بک دلبستگی اجتنابی از سازگاری روان شناختی و س���المت روان بهتری برخوردارند. 

دلبس���تگی ایمن به خدا با س���ازگاری هیجانی بهتر ارتباط دارد )بالویچ، و پارگامنت،3 2002(. از سوی 

دیگر پژوهش علیایی، سامانی و فانی )1390( تفاوت بین پسران و دختران در دلبستگی به خدا 

را نشان داد.

که احتمااًل در ارتباط دو متغیر اضطراب و جنسیت تأثیرگذار  هویت، متغیر دیگری است 

گس���ترده، در نظریه روانی - اجتماعی اریکسون4  اس���ت. این مفهوم اساس���ی و در عین حال 

گرفته اس���ت. اریکس���ون معتقد اس���ت انس���ان در جری���ان تعامل با  کید قرار  مط���رح و مورد تأ

واقعی���ت بیرون���ی، دید خود را نس���بت به جهان توس���عه می ده���د. این تعامل بی���ن »من« و 

ج« به تفس���یری عقیدتی از محیط منجر می ش���ود. بدون تفس���یری عقیدتی از  »جه���ان خار

جهان هستی، »من« انس���ان نمی تواند تجارب متناسب با ظرفیت های ویژه خود را توسعه 

کند )1968، به نقل از مونتگومری5، 2005(. اریکس���ون احس���اس داش���تن هویت را  دهد و س���ازماندهی 

کرده اس���ت: »سازماندهی پویا و خودساخته از س���ائق ها، توانایی ها،  اینگونه مفهوم س���ازی 

که هدایت کننده مسیر در  باورها و تاریخ ش���خصی به صورت یک »خود« منس���جم و مستقل 

حال رشد زندگی فرد است«. دست یافتن به احساسی از هویت، جنبه مهمی از رشد بهنجار 

و سالم است )کروگر6، 1997(.

مارس���یا7 )ب���ه نقل از میوس8، 1993( به پیروی از اریکس���ون، هویت را ترکیب���ی از باورها، ارزش ها، 

ک���ه در دوران  نقش ه���ا، رفتاره���ا و مهارت های مختلف ش���ناختی، اخالق���ی و عملی می داند 

بزرگس���الی ب���ه ص���ورت منس���جم و ترکیب یافته تبدی���ل می ش���ود و موجب می ش���ود فرد هم 

کند و هم جهت گیری خود را نسبت  گذش���ته خودش پیدا  احس���اس پیوس���تگی نس���بت به 

1. Beck, R., & McDonald, A.
2 . Mikulincer, M., Shaver P. R., & Horesh, N.
3. Belavich, T. G., & Pargament, K. I.  
4. Erikson, E. H.  
5. Montgomery, M. J.
6. Kroger, J.
7 . Marcia, J. E.
8 . Meeus, W.
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کتش���اف و تعهد، متغیرهای اصلی در م���دل پایگاه های هویت من  به آینده ترس���یم نماید. ا

مارس���یا می باش���د؛ این متغیرها امکان توزیع افراد را به چهار پایگاه هویت فراهم می نمایند 

که عبارتند از: 

کرده اند به  کسب  که هویت  کتشاف )بلی(، تعهد )بلی((: افرادی  - هویت تحقق یافته1 )ا

که خودشان برگزیده اند و تعهدی نسبتًا پایدار  یک رش���ته ارزش ها و اهدافی پایبند هس���تند 

کرده اند.  را در خود ایجاد 

کس���انی هستند  کتش���اف )بلی(، تعهد )خیر((: افراد دارای تعلیق،  - هویت بحران زده2 )ا

کاوش هستند به امید آنکه  که تعهدات قطعی برای خود ایجاد نکرده اند. آنها سرگرم فرایند 

ارزش ها و اهدافی را برای زندگی خود بیابند.

کتش���اف )خیر(، تعهد )بل���ی((: این افراد هویت ضبط ش���ده دارند؛  - هوی���ت دنباله رو3 )ا

یعنی خود را به ارزش ها و اهدافی متعهد ساخته اند، اما به مجموعه ای از ارزش ها بر اساس 

تصمیم دیگران )معمواًل والدین خود( متعهد شده اند.

کسانی  کندگی هویت،  کتش���اف )خیر(، تعهد )خیر((: افراد دارای پرا - هویت س���ردرگم4 )ا

که جهت روش���نی ندارند، پایبند ارزش ها و اهداف نیس���تند و برای رسیدن به آنها  هس���تند 

تالش نمی کنند. 

از طرفی اریکس���ون )1965( به ارتباط هویت و س���المت روان اش���اره نموده اس���ت. از نظر وی 

گر هویت جوان به طور صحیح ش���کل بگیرد و جوان خود را بشناس���د و از دیگران جدا س���ازد،  ا

تعادل روانی او تضمین می ش���ود. س���اختار هویت ش���کل گرفته و یکپارچه، حس هدفمندی و 

که در نهایت به فرد در تصمیم گیری، حل مسئله، مقابله مؤثر  جهت داشتن را به فرد می دهد 

با الزامات زندگی روزمره و سازگار شدن با محیط های جدید منجر می شود )برزونسکی، و کوک،5 2005(. 

پاسمور، فوگارتی، بورک و بیکر6 )2005( و اسکوارت7 )2007( نشان می دهند هویت موفق با سالمت 

1. achievement
2. moratorium
3. foreclosure
4. diffusion
5. Berzonsky, M. D., & Kuk, L. S.
6. Passmore, N. L., Fogarty, G. J., Bourke, C. J., & Baker-Evans S. F.
7. Schwartz, S. J.  
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روان رابطه دارد و یک حس پایدار از هویت به صورت مثبت، بهزیستی روانی را تسهیل می کند 

و در مقابله با اضطراب، افس���ردگی و حل مش���کالت رفتاری نقش حمایتی دارد. از سوی دیگر، 

که تحول هویت در زنان و مردان متفاوت است؛ نتایج تحقیقات  اریکسون )1968( معتقد است 

طی سال های 1960-1970، نظر اریکسون درباره تفاوت های جنسیتی در شکل گیری هویت را 

گانه بررسی  کردند. در سال های قبل از 1980 دستیابی به هویت بین مردان و زنان جدا تأیید 

گونه ای متفاوت به هویت می رسند، اما از 1980 به  گمان می رفت هر جنس به  می ش���د؛ چون 

گرفتند و تفاوت ها و شباهت ها را بین دو جنس  بعد در بررسی ها هر دو جنس را با هم در نظر 

کردن���د )آقاجانی، 1387(. آرچ���ر )1992، به نق���ل از آقاجان���ی، 1387( بعد از مرور  در ش���کل گیری هویت مطالعه 

یافته های پژوهش های موجود، به این نتیجه رسید که در حال حاضر تفاوت های جنسیتی در 

که فرایند شکل گیری هویت به علت وجود  هویت، استثنا هستند تا قاعده، اما متذکر می شود 

موانع بیرونی رشد برای زنان می تواند دشوارتر باشد. پژوهشگرانی مانند میکائیلی منیع )1388(، 

دانش���ورپور، تاجیک اسماعیلی، شهرآرای، فرزاد و شکری )1386(، شکرکن، امیدیان، نجاریان و 

که پسران و دختران در سبک  های هویت و تعهد  حقیقی )1380( و بیرامی )1389( نیز نشان دادند 

هویتی و نیز پایگاه هویت من تفاوت معناداری دارند. 

کیفی���ت ارتباط  کافی درب���اره  ب���ا مراجع���ه به ادبی���ات پژوه���ش، فقدان ش���واهد تجرب���ی 

متغیره���ای جنس���یت، پای���گاه هویت من و دلبس���تگی ب���ه خدا ب���ا اضطراب آش���کار و پنهان 

کامل تری  کار بردن بی���ش از یک متغیر پیش بین می توان���د تصویر  قابل مش���اهده اس���ت. به 

کند؛ زیرا عوامل تعیین کننده س���ازه های علوم  کارکرد پدیده های جهان ترس���یم  از چگونگی 

رفتاری بسیار متعدد است. اینکه فقط از یک متغیر واحد برای پیش بینی استفاده شود، در 

کرد. پیوند و ترکیب عوامل و تعیین  بهترین حالت فقط یکی از آن عوامل را مشخص خواهد 

سهم هر یک از عوامل در تبیین یک پدیده نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

کافی برای امکان  که ش���واهد  مهمتری���ن محدویت هایی نظری این پژوهش این اس���ت 

پیش بینی اضطراب آش���کار و پنهان بر اس���اس جنس���یت وج���ود ندارد، ش���واهد برای امکان 

کاف���ی برای  کافی نیس���ت، ش���واهد  پیش بین���ی اضط���راب آش���کار و پنه���ان بر اس���اس هویت 

امکان پیش بینی اضطراب آش���کار و پنهان بر اساس دلبس���تگی به خدا در دسترس نیست، 
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پیش بینی اضطراب آشکار و پنهان بر اساس سه متغیر جنسیت، دلبستگی به خدا و پایگاه 

هویت مورد بررس���ی قرار نگرفته اس���ت و س���هم اثر هر یک از این سه متغیر در تبیین واریانس 

اضطراب روش���ن نیس���ت. بنابراین، مس���ئله اصلی این پژوهش بررس���ی س���هم اث���ر هر یک از 

متغیرهای جنس���یت، دلبس���تگی به خدا و پایگاه هویت من در پیش بینی اضطراب آشکار و 

که از متغیرهای جنسیت، پایگاه هویت من و دلبستگی  پنهان است. همچنین این سؤاالت 

کدام سهم بیشتری در تبیین اضطراب آشکار و پنهان دارند؛ آیا دلبستگی به خدا در  به خدا 

رابطه میان جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان تأثیرگذار است و آیا پایگاه هویت من در رابطه 

گرفت. میان جنسیت و اضطراب آشکار و پنهان تأثیرگذار است؟ نیز مورد بررسی قرار 

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی و از حیث ش���یوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع 

همبس���تگی است. برای بررس���ی رابطه همزمانی جنسیت، دلبستگی به خدا و پایگاه هویت 

گانه و دوبه دو از همبستگی  پیرسون و برای بررسی  من و اضطراب آشکار و پنهان به طور جدا

رابطه تابعی و پیش بین میان آنها از تحلیل رگرس���یون چندگانه سلس���له مراتبی اس���تفاده و 

داده ها با نرم افزار SPSS23 تحلیل شد. 

2-2. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش دانش���جویان دختر و پسر دانش���گاه قم در سال 1395 بود. حجم 

که بر  جامع���ه آماری 9078 نفر، ش���امل 4414 دختر )48.62%( و 4664 پس���ر )51.38%( بود 

کرجسی و مورگان1 )1970، به نقل از س���رمد، بازرگان، و حجازی، 1394( 370 نفر )180 دختر و  اس���اس جدول 

190 پسر( به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. 

1. Krejcie., & Morgan 
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2-3. ابزار پژوهش 

)2-EOM-EIS( 2-3-1. پرسش نامه پایگاه هویت من

که  گس���ترش یافته عینی پایگاه هویت من1 توس���ط آدامز2 در س���ال 1979 س���اخته شد  آزمون 

حاوی 24 س���ؤال بود و بعد ایدئولوژیک را مورد س���نجش قرار می داد. او در س���ال 1984 بعد 

کرد و س���رانجام در س���ال 1986 تجدیدنظر دوم و نهایی آزمون را  بین فردی را نیز به آن اضافه 

که 32 سؤال آن مربوط به بعد ایدئولوژیک و  کرد. این آزمون دارای 64 س���ؤال است  منتش���ر 

32 سؤال آن مربوط به بعد بین فردی است. روایی آزمون به روش همسانی درونی محاسبه 

گزارش شده است. روایی همگرا بین زیرمقیاس ها تا 0/93 و  و ضریب روایی کل آزمون 0/78 

گرا بین زیرمقیاس ها تا 0/76 است. روایی همزمان آزمون با استفاده از پرسش نامه  روایی وا

کانستانتینوپل و مصاحبه پایگاه هویت مارسیا ارزیابی شده است و  رش���د روانی -اجتماعی 

گرفتن در پایگاه  گرفتن در مرحله باالی رشد روانی - اجتماعی با قرار  که قرار  نشان می دهد 

گرفتن در سایر پایگاه ها، همبستگی  دستیابی به هویت، همبستگی مثبت )0/52( و با قرار 

منف���ی )0/38( دارد. در پژوه���ش عس���گریان مق���دم زنجان���ی، باق���ری، جزای���ری، ترکم���ان و 

که برای هر یک از  کار برده ش���د  کرونباخ به  امیری )1392( برای محاس���به اعتبار آزمون، آلفای 

کنده و کل پرسش نامه به  خرده مقیاس ها یعنی، هویت کسب شده، تعلیق یافته، ضبط و پرا

کرونباخ در این پژوهش  گزارش شده است. آلفای  ترتیب 0/76، 0/72، 0/63، 0/71 و 0/74 

برای خرده مقیاس های هویت تحقق یافته، بحران زده، دنباله رو و سردرگم به ترتیب 0/75، 

0/74، 0/86 و 0/81 به دست آمده است. 

)ATG( 2-3-2. پرسش نامه دلبستگی به خدا

پرس���ش نامه دلبس���تگی معن���وی مس���لمانان ب���ا پرس���ش نامه دلبس���تگی به خدا ب���ا هدف 

کوهس���ار، 1390( این  س���نجش دلبستگی مس���لمانان به خدا تهیه شده اس���ت. )غباری بناب، و حدادی 

کل پرس���ش نامه به  پرس���ش نامه در ش���کل نهای���ی خود پس از ح���ذف س���ؤاالت ناهمگن با 

صورت یک پرس���ش نامه 37 س���ؤالی در مقیاس 7 درجه ای لیکرت ارائه شده است. تحلیل 

1. Extended Objective Measure of Ego Identity status – 2nd version
2. Adams, G. R.
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که در زیر دو عامل اساسی  که 4 عامل فرعی در آن وجود دارد  عاملی پرسش نامه نشان داد 

)برداش���ت درون���ی از خ���ود و برداش���ت درونی از خدا( خالصه می ش���وند. ای���ن عوامل به طور 

دقیق���ی با مبنای نظری دلبس���تگی توافق دارد و نش���ان دهنده روایی درونی پرس���ش نامه و 

شاخص روایی سازه و هماهنگی پایگاه تئوریکی آن است. 

چهار عامل اساسی پرس���ش نامه عبارتند از: پایگاه امن، پناهگاه مطمئن، بودن موضوع 

دلبس���تگی )جوارجوی���ی به موض���وع دلبس���تگی در مواقع اس���ترس زا(، و اعت���راض به جدایی 

موضوع دلبستگی. این چهار عامل عملکرد فرایند و سیستم دلبستگی در زیر دو الگوی درونی 

کاری درونی از خود  دیگری )خدا( جا می گیرند و نش���ان دهنده سلس���له  کاری یعن���ی، الگوی 

کتشافی هر  مراتبی بودن عوامل پیدا ش���ده در پرس���ش نامه اس���ت. تحلیل عاملی تأییدی و ا

دو هماهنگ���ی الگوی پیدا ش���ده ب���ا مبانی نظری دلبس���تگی را تأیید می کنند. اف���زون بر این 

کدام  کدام از ابعاد، نشان دهنده همسانی درونی باالی هر  کرونباخ برای هر  ش���اخص، آلفای 

کرونباخ برای بعد الگوی درونی از خدا 9/،0 الگوی درونی از  از ابعاد پرسش نامه است. آلفای 

کارکرد موضوع دلبستگی نیز بسیار باالست.  خود 0/85 می باش���د. روایی درونی چهار عامل 

همس���انی درونی عامل پایگاه ام���ن 0/88 ، عامل پناهگاه مطمئ���ن 0/93، عامل اعتراض به 

کوهسار، 1390(. گزارش شده است )غباری بناب، و حدادی  جدایی 0/86 و عامل جوارجویی 0/9 

کرد.   کارآمد تلقی  در مجم���وع می توان این آزم���ون را از لحاظ روایی و پایایی ی���ک آزمون 

کرونب���اخ در ای���ن پژوهش ب���رای خرده مقیاس های پای���گاه ایمن، پناه���گاه مطمئن،  آلف���ای 

اعتراض به جدایی، جوارجویی، الگوی درونی از خود و الگوی درونی از خدا به ترتیب 0/89، 

0/90، 0/87، 0/91، 0/74 و 0/92 به دست آمد. 

)CAQ( کتل 2-3-3. پرسش نامه اضطراب 

کتل2 س���اخته شده است. این پرس���ش نامه از 40 ماده  کتل1 توس���ط   پرس���ش نامه اضطراب 

کل، اضطراب پنهان و اضطراب آشکار به  که با اجرای آن س���ه نمره اضطراب  تش���کیل ش���ده 

دست می آید. همبستگی اضطراب کل با شاخص اضطراب »ولش« در حد 0/72 نشان داده 

شده است. همبس���تگی اضطراب آشکار با مقیاس های پورسل، تیلور و مدلین به ترتیب در 

1. Cattel Anxiety Questionnaire
2. Cattel, R. B.
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گزارش ش���ده اس���ت. این پرسش نامه در سال 1367 در یک نمونه  حد 0/51، 0/65 و 0/43 

ایرانی با تعداد 16342 پس���ر و 8532 دختر دانش���جوی دانش���گاه تهران در دامنه سنی 18 تا 

30 سال هنجاریابی شد و دارای نمرات تراز برای هر سه نمره است. در پژوهش پوراعتماد و 

که ضریب آلفا برای  کرونباخ محاسبه شد  س���االری فر، اعتبار این پرسش نامه به روش آلفای 

کل مقیاس ب���ه ترتیب 0/59،  خرده مقیاس ه���ای اضط���راب پنهان، اضطراب آش���کار و برای 

0/69 و 0/77 به دس���ت آمده است. همچنین رس���ولی و همکاران )1392( برای بررسی مجدد 

گزارش  کرونباخ، ضریب اعتب���ار 0/77 را  کتل، از طریق آلف���ای  اعتبار پرس���ش نامه اضط���راب 

کرونباخ در این پژوهش ب���رای خرده مقیاس های اضطراب  کردند. )فتحی آش���تیانی، 1395( آلف���ای 

کل مقیاس به ترتیب 0/55، 0/711 و 0/767 به دست آمد. پنهان، اضطراب آشکار و برای 

3. یافته های پژوهش

پی���ش از تجزی���ه و تحلیل داده ه���ا، پاالی���ش داده ها و بررس���ی مفروضه های رگرس���یون چند 

متغیری انجام ش���د. در دو متغیر هویت تحقق یافته و دلبستگی اضطرابی فقط یک اندازه از 

که با توجه به مقدار ناچیز آن، روش حذف فهرستی1 مورد  دست رفته )0/27( وجود داشت 

که از  گرفت و در متغیر س���ن، هفت اندازه از دس���ت رفته )1/89( وجود داش���ت  اس���تفاده قرار 

کردن میانگین2 استفاده شد.  روش جایگزین 

1. listwise
2. series mean
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جدول 1
شاخص های توصیفی دلبستگی به خدا، پایگاه هویت من و اضطراب در پسران  و دختران 

سطح معناداریtانحراف معیارمیانگینجنسیتخرده مقیاسمتغیر

اضطراب

آشکار
17/99475/98543پسر

0/8220/411
18/47785/30674دختر

پنهان
18/48955/30921پسر

-0/1300/897
18/42224/64127دختر

هویت

تحقق یافته
44/587310/86714پسر

1/0150/311
45/733310/81516دختر

بحران زده
52/531611/21774پسر

1/7390/083
54/500010/52133دختر

دنباله رو
62/505313/20764پسر

-0/9760/330
61/122214/04846دختر

دلبستگی به خدا

سردرگم
61/478912/74110پسر

0/2490/804
61/805612/48333دختر

ایمن
185/805334/81134پسر

2/7480/006
195/044429/77641دختر

اضطرابی
57/03175/95900پسر

3/0230/003
58/76115/00766دختر

اجتنابی
62/600012/64317پسر

-3/602>0/001
58/311110/18449دختر

جدول 1 اطالعات توصیفی مرتبط با دلبستگی به خدا، پایگاه هویت من و اضطراب آشکار 

و پنهان و نتایج آزمون t مرتبط با مقایس���ه دو جنس در متغیرهای فوق را نشان می دهد. با 

توج���ه ب���ه این جدول هرچند میانگین نمرات اضطراب آش���کار در دخت���ران باالتر و میانگین 

گروه وجود  نم���رات اضطراب پنهان در پس���ران باالتر اس���ت، تفاوت معن���اداری بین ای���ن دو 

ن���دارد. همچنی���ن میانگین نمرات دو جنس در پایگاه های هوی���ت من نیز تفاوت معناداری 

که بین پسران و دختران در دلبستگی به خدا  را نش���ان نداد. نتایج جدول 1 نش���ان می دهد 

تفاوت معناداری وجود دارد. 
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جدول 2
همبستگی دلبستگی به خدا، پایگاه هویت من و اضطراب آشکار و پنهان در پسران

123456789متغیرها

1آشکار

1**0/593پنهان

1*0/169**0/245تحقق یافته

1**0/263**0/345-**0/353-بحران زده

1**0/381*0/0740/174-0/092-دنباله رو

1**0/471**0/0980/494-**0/322-**0/376-سردرگم

1**0/0070/343-0/059**0/266-**0/235-**0/302-ایمن

1**0/630**0/0570/0810/0040/218-**0/194-**0/236-اضطرابی

1**0/836-**0/885-**0/323-0/004-0/060-**0/193*0/172**0/248اجتنابی

*P>0.05        **P>0.01 

در جدول 2، همبستگی سه متغیر دلبستگی به خدا، پایگاه هویت من و اضطراب آشکار 

و پنهان در پس���ران نش���ان داده ش���ده اس���ت. این جدول رابطه مثبت معنادار پایگاه  هویت 

تحقق یافته و رابطه منفی معنادار پایگاه بحران زده و س���ردرگم با اضطراب آش���کار و پنهان را 

که پایگاه هویت دنباله رو با اضطراب رابطه معنادار  نشان می دهد. همچنین نشان می دهد 

که دلبس���تگی ایمن و اضطرابی به  ندارد. همچنین با توجه به این جدول دریافت می ش���ود 

خدا با اضطراب رابطه منفی معنادار و دلبستگی اجتنابی، رابطه مثبت معنادار دارد. 

جدول 3
  همبستگی دلبستگی به خدا، پایگاه هویت من و اضطراب آشکار و پنهان در دختران

123456789متغیرها

1آشکار

1** 0/508پنهان

0/0380/0781تحقق یافته

1** 0/399** 0/272-* 0/165-بحران زده

1** 0/512** 0/1130/202-*0/162-دنباله رو

1** 0/507** 0/0540/605-** 0/305-* 0/148-سردرگم

1**0/300** 0/1210/1200/209-* 0/188-0/133-ایمن

1** 0/571** 0/1300/0890/1170/215-0/067-0/039-اضطرابی

1** 0/776-**0/927-**0/311-**0/197-0/142-0/115* 0/0720/157اجتنابی

*P>0.05     **P>0.01
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در جدول 3، همبس���تگی س���ه متغیر دلبس���تگی به خ���دا، پایگاه هویت م���ن و اضطراب 

که هویت  آش���کار و پنهان در دختران ارائه ش���ده است. داده های این جدول نشان می دهد 

بح���ران زده و س���ردرگم در دخت���ران ب���ا اضطراب آش���کار و پنهان رابط���ه منفی معن���ادار دارد، 

ول���ی هویت تحقق یافته با اضطراب آش���کار و پنهان رابطه معنادار ن���دارد و هویت دنباله رو با 

اضطراب آشکار رابطه منفی معنادار دارد، ولی با اضطراب پنهان رابطه ندارد. همچنین این 

که دلبستگی ایمن با اضطراب پنهان رابطه منفی معنادار و دلبستگی  جدول نشان می دهد 

اجتناب���ی با اضطراب پنهان رابطه مثبت معنادار دارد. ارتباط هویت تحقق یافته و اضطراب 

آش���کار و پنهان در پس���ران معنادار اس���ت، ولی در دختران معنادار نیست. این نتیجه نشان 

که احتمااًل هویت و تعهد در پسران بیش از دختران بر اضطراب اثر دارد و اضطراب  می دهد 

در دخت���ران ب���ا عوامل دیگر ارتباط عمیق تری دارد. این مطلب در ارتباط اضطراب آش���کار با 

دلبستگی به خدا نیز قابل مشاهده است. 

جدول 4 
خالصه نتایج رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی اضطراب از روی جنسیت و پایگاه هویت من

مؤلفه های 
اضطراب

BBetaSigFSigRR²متغیرهامراحل

آشکار

0/0440/3990/7140/3990/0440/002-0/499-جنسیتاول

دوم

0/0640/19229/4260/0000/3750/141-0/721-جنسیت

0/001<0/1400/269هویت تحقق یافته

0/001<0/362-0/188-هویت بحران زده

سوم

0/1540/0140/9614/9290/0080/4040/163جنسیت

0/0610/1160/123هویت تحقق یافته

0/2080/008-0/108-هویت بحران زده

اثر متقابل جنسیت.
هویت تحقق یافته

0/1400/5850/009

اثر متقابل جنسیت.
هویت بحران زده

-0/135-0/6520/012
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پنهان

0/0590/0060/9090/0130/9090/0060/000جنسیتاول

دوم

0/0180/71134/3120/0000/3980/158-0/179-جنسیت

0/001<0/1190/258هویت تحقق یافته

0/001<0/400-0/183-هویت بحران زده

سوم

0/1380/0140/9600/5800/5610/4010/161جنسیت

0/0950/2060/007هویت تحقق یافته

0/001<0/347-0/159-هویت بحران زده

اثر متقابل جنسیت.
هویت تحقق یافته

0/0420/1990/375

اثرمتقابل جنسیت.
هویت بحران زده

-0/041-0/2270/384

برای بررس���ی واریانس تبیین ش���ده اضطراب آشکار و پنهان از طریق متغیرهای جنسیت 

گام  کار برده ش���د. از این رو در  و پایگاه های هویت من، تحلیل رگرس���یون سلس���له مراتبی به 

گام س���وم، اث���ر متقابل آن دو  گام دوم، پایگاه های هویت من و در  اول، متغی���ر جنس���یت در 

که تنها هویت تحقق یافته و بحران زده به طور معناداری  وارد تحلیل ش���د. نتایج نش���ان داد 

اضطراب آشکار و پنهان را پیش بینی می کنند. از این رو، در مرحله دوم، این دو خرده مقیاس 

که نتایج آن در جدول 4 آمده است. هویت وارد رگرسیون سلسله مراتبی شد 

که جنسیت به تنهایی پیش بینی کننده معنادار اضطراب نیست.  نتایج نش���ان می دهد 

که می توانند اضطراب  پایگاه هویت تحقق یافته و بحران زده با بتای معنادار نش���ان می دهد 

آش���کار و پنهان را پیش بینی نمایند. با ورود اثر متقابل جنس���یت و پای���گاه هویت به معادله 

که در پیش بینی اضطراب پنهان تغییری ایجاد نشده است و  رگرس���یون، مشاهده می ش���ود 

پایگاه هویت پیش بینی کننده معنادار اضطراب پنهان است، ولی برای پیش بینی اضطراب 

ج می ش���ود. اثر متقابل  کاهش یافت���ه و از معن���اداری خار آش���کار، بت���ای هوی���ت تحقق یافته 

که جنسیت و پایگاه هویت با  جنسیت و این دو پایگاه هویت معنادار بوده و نشان می دهد 

هم می توانند پیش بینی کننده معنادار اضطراب آشکار باشند. در اضطراب آشکار، مشاهده 

کرده است و بتا در اثر متقابل  کاهش پیدا  گام سوم، بتا در هویت تحقق یافته  که در  می شود 

جنسیت و هویت تحقق یافته، معنادار است. این یافته یعنی، هویت تحقق یافته در پسران 

که این مطلب با بررس���ی همبس���تگی این  و دختران به طور متفاوت با اضطراب ارتباط دارد 

گروه تأیید می شود.   دو متغیر در 
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جدول 5
خالصه نتایج رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی اضطراب از روی جنسیت و دلبستگی به خدا

مؤلفه های 
اضطراب

BBetaSigFSigRR²متغیرهامراحل

آشکار

0/0400/4400/5990/4400/0400/002-0/457-جنسیتاول

دوم

0/0010/2710/074<0/0630/2209/430-0/714-جنسیت

0/6470/000-0/112-دلبستگی ایمن

0/2770/015-0/281-دلبستگی اضطرابی

0/6350/007-0/312-دلبستگی اجتنابی

سوم

0/5130/8731/4880/2170/2910/085-5.807-جنسیت

0/7350/007-0/127-دلبستگی ایمن

0/2340/153-0/237-دلبستگی اضطرابی

0/8080/027-0/397-دلبستگی اجتنابی

اثر متقابل جنسیت 
دلبستگی ایمن

0/0180/3140/760

اثر متقابل جنسیت 
دلبستگی اضطرابی

-0/091-0/4630/693

اثر متقابل جنسیت 
دلبستگی اجتنابی

0/1140/6550/626

پنهان

0/001<0/1230/0120/8130/0560/8130/012جنسیتاول

دوم

0/0010/2210/049<0/0150/7756/192-0/147-جنسیت

0/3750/030-0/057-دلبستگی ایمن

0/1220/288-0/109-دلبستگی اضطرابی

0/2550/282-0/110-دلبستگی اجتنابی

سوم

34/9033/5180/2800/7980/4960/2340/055جنسیت

0/2550/357-0/039-دلبستگی ایمن

0/0420/0480/774دلبستگی اضطرابی

0/0390/917-0/017-دلبستگی اجتنابی

اثرمتقابل جنسیت 
دلبستگی ایمن

-0/036-0/6890/509

اثرمتقابل جنسیت 
دلبستگی اضطرابی

-0/294-1/7060/153

اثرمتقابل جنسیت 
دلبستگی اجتنابی

-0/187-1/2210/371

برای پیش بینی اضطراب آش���کار و پنهان از طریق متغیرهای جنس���یت و دلبس���تگی به 
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گام اول متغیر جنسیت،  خدا نیز از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. ازاین رو، در 

که نتایج آن  گام س���وم اثر متقابل آن دو وارد تحلیل ش���د  گام دوم دلبس���تگی به خدا و در  در 

که جنسیت به تنهایی نمی تواند  در جدول 5 آمده اس���ت. نتایج این جدول نشان می دهد 

کند. دلبستگی به خدا  حدود 7/4 درصد واریانس اضطراب آشکار و  اضطراب را پیش بینی 

گام سوم میزان ضریب تعیین، مقدار اندکی  4/9 درصد اضطراب پنهان را تبیین می کند و در 

افزایش می یابد. در اضطراب آشکار، هر سه نوع دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی، بتای 

معنادار دارند، درحالی که در اضطراب پنهان، فقط دلبستگی ایمن، بتای معنادار دارد. هیچ 

یک از اثرهای متقابل معنادار نبود.

4. بحث و نتیجه گیری

یافته ه���ای پژوهش حاضر در بررس���ی نقش پایگاه هویت من و دلبس���تگی ب���ه خدا در رابطه 

که تفاوت معناداری بین زنان و مردان  بین جنس���یت و اضطراب آش���کار و پنهان نش���ان داد 

در اضط���راب وج���ود ندارد و جنس���یت، پیش بینی کنن���ده معناداری برای اضطراب نیس���ت. 

گرفته است، نتایج متناقضی  کنون در حوزه اضطراب و جنسیت صورت  که تا پژوهش هایی 

کرده اند. برای  را نشان داده اند؛ برخی تفاوت بین زنان و مردان و برخی عدم تفاوت را اثبات 

کوی )1971، به نقل از ش���ر، و الرن���س، 2000(، تامرس  مث���ال، پی���کل )1991، به نقل از ش���ر، و الرنس، 2000(، س���التر و 

کجباف )1391(،  گینسبرگ )2004(، فینگلد )1994(، منصورنژاد و  )2002(، تیلور و آسموندسون )2004(، 

کرده اند. این تفاوت را بر اساس جنسیت  و ویژگی های زنانه و مردانه تبیین 

گر اضطراب به جنسیت نسبت داده شود،  که ا کرد این است  که باید به آن توجه  نکته ای 

کرد. ح���ال آنکه ادبیات  که بتوان اضطراب را بر اس���اس جنس���یت پیش بینی  انتظ���ار می رود 

گی های  گر اضطراب به ویژ پژوهشی و یافته پژوهش حاضر خالف آن را نشان می دهد. ولی ا

کنار  روان���ی- اجتماعی نس���بت داده ش���ود، باید در پژوهش های متعدد س���هم ه���ر متغیر در 

که جنس���یت اثر مستقیم  متغیر جنس���یت روش���ن ش���ود. یافته های این پژوهش نشان داد 

کثر می تواند 0/20 درصد واریانس اضطراب آش���کار را تبیین نماید و  ب���ر اضطراب ندارد و حدا

تبیین اضطراب پنهان توسط این متغیر در حد صفر است و متغیر جنسیت، بتای معناداری 
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ن���دارد، ولی پایگاه هویت من و دلبس���تگی به خ���دا می توانند بخش���ی از واریانس اضطراب را 

تبیین نموده و نقش این دو متغیر در پیش بینی اضطراب مهم تر از جنسیت است. پژوهش 

ک���ه ح���دود 16/3% از واریانس اضطراب توس���ط هوی���ت تحقق یافته و  حاض���ر بیان می کن���د 

بحران زده تبیین می شود. 

گروهی تفاوت  گر  با توجه به س���هم بیش���تر هویت در پیش بینی اضطراب، انتظار می رود ا

معن���اداری در هویت نداش���تند، در اضط���راب نیز تفاوت معناداری نش���ان ندهند. این نکته 

گروه پس���ران و دختران در پایگاه های هویت  که دو  در پژوهش حاضر قابل مش���اهده اس���ت 

تف���اوت معن���اداری ندارن���د و در اضطراب نیز تفاوت معناداری نش���ان نمی دهن���د. بنابراین، 

که هویت فرد، صرف نظر از زن یا مرد بودن، نقش تعیین کننده ای در  گرفت  می ت���وان نتیجه 

اضطراب دارد. یافته این پژوهش از نظر معناداری رابطه هویت با س���المت روان و اضطراب، 

کوک )2005(، پاس���مور و همکاران )2005(، اس���کوارت )2007(، اسمخانی  با یافته های برزونس���کی و 

کاوند و ترابی  کا کبری ن���ژاد )1388(، آقامحمدی���ان و ش���یخ روحانی )1388(، شمس اس���فندآباد،  ا

)1390(، رحیمی ن���ژاد، برجعلی لو، یزدانی، فراهانی و امانی )1391( و حکمی، ثابت و صیرفی )1391( 

همس���و اس���ت و از نظر پیش بینی کنندگی بهتر هویت نس���بت به جنس���یت، با یافته بهاری و 

فرکیش )1388( هماهنگ است. 

گوس���نس  که هویت بنا به نظر لوکس،  کرد  یافت���ه این پژوهش را می توان این گونه تبیین 

که در محدوده آن رفتار و بازخورد فرد ارزیابی و  و س���وانس )2006( یک چارچوب مرجع اس���ت 

تنظیم می ش���ود. هویت، ترکیبی از باورها، ارزش ها، نقش ها، رفتارها و مهارت های مختلف 

که در دوران بزرگسالی به صورت منسجم و ترکیب یافته  شناختی، اخالقی و عملی فرد است 

گذش���ته خود داش���ته باشد و هم  موجب می ش���ود فرد هم احس���اس پیوس���تگی نس���بت به 

جهت گی���ری خود را نس���بت به آینده ترس���یم نمای���د. در این ص���ورت، فرد به دلیل داش���تن 

کرد.  معنای منس���جم و یکپارچه در زندگ���ی، قدرت مقابله و تاب آوری باالت���ری پیدا خواهد 

ک���ه افراد هر دو  بنابراین، آنچه مهم اس���ت رش���د یافتگی فرد در فرایند هویت یابی اس���ت؛ چرا

جنس با هویت منس���جم، به واس���طه ارزش های فردی، اهداف و برنامه های شخصی برای 

رسیدن به اهداف، از سطح انگیزه و سالمت باالتری برخوردارند. چنان که اریکسون )1965( به 
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گر هویت افراد جوان به طور صحیح  که ا ارتباط هویت و سالمت روان اشاره نموده و می گوید 

ش���کل بگیرد و فرد خود را بشناس���د و از دیگران جدا سازد، تعادل روانی او تضمین می شود. 

که  س���اختار هویت ش���کل گرفته و یکپارچه، حس هدفمندی و جهت داشتن به فرد می دهد 

در نهایت به وی در تصمیم گیری، حل مسئله، مقابله مؤثر با الزامات زندگی روزمره و سازگار 

که پژوهش ها نشان  کوک، 2005(. همانطور  کمک می کند )برزونسکی، و  شدن با محیط های جدید 

می دهن���د، هویت موفق با س���المت روان رابط���ه دارد و یک حس پای���دار از هویت به صورت 

مثبت، بهزیس���تی روانی را تسهیل می کند و در مقابله با اضطراب، افسردگی و حل مشکالت 

رفتاری نقش حمایتی دارد )پاسمور، و همکاران، 2005؛ اسکوارت، 2007(.  

که در اضطراب آشکار، پایگاه هویت و اثر متقابل هویت  یافته دیگر این پژوهش این است 

و جنس���یت معنادار اس���ت، ولی در اضطراب پنهان، فقط اثر پایگاه هویت معنادار است و اثر 

متقابل آنها معنادار نیس���ت. در تبیین این یافته می توان به تفاوت اضطراب آش���کار و پنهان 

کرد. اضطراب آش���کار و پنهان در برخی زمینه ها به مثابه انرژی جنبش���ی و پتانس���یل  اش���اره 

با هم قابل مقایس���ه هس���تند؛ اضطراب آشکار همانند انرژی جنبش���ی، به یک عکس العمل 

که در زمانی معین و در س���طحی معین از ش���دت واقع اس���ت.  یا فرایند ملموس اش���اره دارد 

اضط���راب پنهان، همانند انرژی پتانس���یل، ب���ه تفاوت های فردی در عکس العمل ها اش���اره 

می کند. اضطراب آش���کار می تواند مقطعی از زندگی یک ش���خص باش���د یا به عبارتی، بروز آن 

اختصاص به موقعیت های تنش زا دارد، اما اضطراب پنهان به تفاوت های فردی در پاس���خ 

به موقعیت های پراسترس با میزان های مختلف اضطراب آشکار داللت دارد  )دادستان، و منصور، 

1384، به نقل از یعقوبی، 1391(. 

اثر متقابل جنسیت و هویت در اضطراب آشکار دیده می شود؛ زیرا جامعه و فرهنگ بروز 

کلیش���ه های س���نتی نقش جنسی مردانه  اضطراب برای زنان را تس���هیل می کند و در مقابل 

کند. این تفاوت بر اساس  ممکن است نشان دادن ضعف به طور آشکار را برای مردان دشوار 

که این دو جنس در آن قرار دارند، مضاعف و تفاوت جنسیتی آشکار می شود.  پایگاه هویتی 

در پس���ران ب���ر خالف دختران، ارتباط هوی���ت تحقق یافته و اضطراب آش���کار و پنهان معنادار 

که هویت و تعهد در پسران بیش از دختران بر اضطراب اثر  است. این نتیجه نشان می دهد 
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دارد و اضط���راب در دختران با عوامل دیگری ارتب���اط عمیق تری دارد. این مطلب در ارتباط 

که  اضطراب آش���کار با دلبس���تگی به خدا نیز قابل مشاهده اس���ت. نکته قابل توجه آن است 

گرچه بنا بر نظر اریکسون )1968( تحول هویت در زنان و مردان متفاوت است، آرچر )1992، به نقل  ا

که با وجود اینکه  از آقاجانی، 1387( بعد از مرور یافته های پژوهش های موجود، به نتیجه رس���ید 

ش���کل گیری هویت، به علت وجود موانع بیرونی رش���د برای زنان می تواند دشوارتر باشد، در 

حال حاضر تفاوت های جنس���یتی در هویت، اس���تثنا هستند تا قاعده. این پژوهش با یافته 

که دختران و پسران تفاوتی در هویت فردی  هاشمی )1393( هماهنگ  است و نشان می دهد 

که تفاوت زنان  کرد  گر فرایند هویت یابی تسهیل شود، می توان پیش بینی  ندارند. بنابراین، ا

و مردان در اضطراب از بین می رود.    

ک���ه در این پژوهش در مقایس���ه با جنس���یت، س���هم بیش���تری در تبیین  متغی���ر دیگ���ری 

اضطراب داش���ت، دلبس���تگی به خدا بود. دلبس���تگی به خدا حدود 8/5% اضطراب آشکار، 

و 5% اضطراب پنهان را تبیین می کند. در اضطراب آش���کار، اثر هر سه نوع دلبستگی معنادار 

اس���ت، ولی در اضطراب پنهان فقط اثر دلبستگی ایمن معنادار است. اثر متقابل جنسیت و 

دلبس���تگی به خدا بر اضطراب آش���کار و پنهان معنادار نیست. از این یافته ها می توان نتیجه 

گرفت که جنسیت نه به تنهایی و نه در تعامل با دلبستگی به خدا نمی تواند پیش بینی کننده 

کارپینس1 )2008(،  گیرا و  کیس، سیامولی، ما معناداری برای اضطراب باشد. یافته های فوتوال

کرکپاتریک )2002( به  کرک پاتریک و شیور )1996(، سیم و لوح )2003(، بک و مکدونالد )2004(، روات و 

نقل از غباری بناب و حدادی )1390(، میکولنسر، شاور و هارش )2007( و بالویچ و پارگامنت )2002( 

رابطه منفی معنادار دلبستگی ایمن به خدا با اضطراب را تأیید می کنند. در تبیین این یافته 

که در این تعلق  گرایش فرد به خداوند اس���ت  که دلبس���تگی به خدا، ارتباط و  گفت  می توان 

کرد.  که در همه شرایط می توان او را جستجو  خاطر، خداوند پایگاهی امن شناخته می شود 

که مقابله مذهبی در موقعیت های  چنانکه پارگامنت )1997، به نقل از شهابی زاده، 1394( بیان می کند 

اس���ترس زا، دسترس پذیری قریب الوقوع مذهب در سیس���تم توجیهی افراد است. دین و به 

ویژه رابطه درک ش���ده انسان با خدا یک پناهگاه مطمئن اس���ت و افراد در زمان بروز بحران، 

1. Fountoulakis, K. N., Siamouli, M., Magiria. S., & Kaprinis, G.
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خدا را پناهگاهی مطمئن و همچنین پایگاهی امن برای جس���تجوگری در محیط می دانند. 

که فرد صرف نظر از زن یا مرد بودن، با دلبس���تگی ایمن به  کرد  بنابراین، می توان پیش بینی 

گونه ای  که طبیعت انسان به  کنترل بیش���تری داش���ته باش���د؛ چرا خدا می تواند بر اضطراب 

که با روابط دلبس���تگی انس���انی و دلبس���تگی ایمن به خدا از ش���اخص های سالمتی و  اس���ت 

کاهش اضطراب و  بهزیس���تی )مث���ل خوش بینی و رضایت از زندگی باالتر( برخوردار ب���وده و با 

افسردگی و نشانگان بیماری های جسمانی همراه است.

گر در پژوهش���ی بین مردان و زنان تفاوتی در  که ا یافته های این پژوهش بیانگر آن اس���ت 

اضطراب مش���اهده ش���د، علت این تفاوت را در متغیرهای دیگری غیر از جنس���یت می توان 

کرد. این پژوهش، نقش دو متغیر پایگاه هویت من و دلبستگی به خدا را مشخص  جستجو 

کرد و در پژوهش های چندمتغیری دیگر باید نقش و سهم سایر متغیرها روشن شود.
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