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This study was conducted to develop a model for political participation on
the basis of personality traits and ego identification. It is a correlational study
based on structural equation modeling, especially regression equations (an
amalgamation of path analysis and the second level factor analysis). The
statistical population included all the male and female Basiji students of the
Science and Research Branch of Islamic Azad University. In this study, a
sample size of 500 people was determined, considering the number of
observed variables, assigning a coefficient of 20 for each variable and taking
into account the possibility of incomplete questionnaires. After determining
the sample size, the availability sampling method was used to select the
sample. For data collection, the NEO Personality Questionnaire, the Benyon
and Adams Identity Questionnaire and Farajzadeh’s standard questionnaire
of political participation were used. The findings revealed that the research
model was valid, and in general 83% of political participation could be
explained by personality traits and ego identification. Also, personality traits
and ego identification variables had a significant direct effect on political
participation, and the path of personality traits mediated by identification
showed an indirect effect on political participation. The results of this study
underline the need for social communication models in an area of natural
characteristics of individuals in large-scale social and national activities.
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دانشجویان بسیجی
محمد ابراهیم مداحی
محمدعلی بشارت

استاد دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

سیدفرزاد طباطبایی میر

دکتری تخصصی روانشناسی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی مدلیابی مشارکت سیاسی براساس ویژگیهای شخصیتی و هویتیابی ایگو
رگرسیونی (تلفیق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی سطح دوم) بود .جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر
و پسر بسیجی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بود .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه باتوجهبه
تعداد متغیرهای مشاهدهشده و تخصیص ضریب  20برای هر متغیر و با احتساب احتمال وجود پرسشنامههای
ناقص  500نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب خواهند شد .پس از تعیین تعداد نمونه ،نمونهها با روش
نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ابزارهای گردآوری دادهها شامل ،پرسشنامه شخصیتی نئو ،پرسشنامه
نشان داد که مدل پژوهش تأیید شده و بهطورکلی 83درصد از مشارکت سیاسی توسط ویژگیهای
شخصیتی و هویتیابی ایگو قابل تبیین است .همچنین متغیرهای ویژگیهای شخصیتی هویتیابی ایگو بر
مشارکت سیاسی ،اثر مستقیم معنیدار دارند و مسیر ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری هویتیابی اثر
غیرمستقیمی بر مشارکت سیاسی را نشان دادند .نتایج این پژوهش بر ضرورت الگوهای ارتباطی اجتماعی
کلیدواژهها :مشارکت سیاسی؛ ویژگیهای شخصیتی؛ هویتیابی ایگو.
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مقدمه
امروزه مشارکت سیاسی بهعنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملّتها به امرری گریزناپرییر
تبدیل شده است .این امر در کشور های جهان سوم که گیار از سنت به مدرنیته را تجربه میکننرد،
به شکلی حساستر خود را نشان میدهد (امینی کسبی و نرگسریان .)1394 ،دولرتهرا نیرز ناچارنرد
برای کسب مشروعیت به مشارکت سیاسری ترن دردهنرد و ازطررفدیگرر میرزان براالی مشرارکت
سیاسی مردم در زمینه تصمیمات و خطمشی های سیاسی بر فرهنر
فرهن

سیاسی آن جامعه داللت دارد (وان

توسرعهیافتره و توسرعهیرافتگی

و شالبی .)2018 ،1ازمنظر دینری ،مشرارکت سیاسری

فعّال و حسّاسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه ،نهتنها یر

حرق ،بلکره یر

تکلیر

حتمری و

ضروری و ارزشی مطلوب برای دانشجویان و عموم جامعه است (نظری.)1390 ،
دراینبین ،ویژگی های شخصیت مجموعهای پایدار از ویژگیهرا کره مشرابهت و تفراوتهرای
رفتار روانشناختی افراد (افکار ،احساسات و اعمال ) را که دارای تداوم زمانی بوده و ممکن است
بهواسطه فشارهای اجتماعی و زیستشناختی موقعیتهای بالواسطه شناخته شوند ،مشخص میکند
(اسومی و همکاران .)2009 ،2بین تفاوتهای فردی در خصوصیات شخصیتی ،مریتروان پرنج بُعرد
عمده را منظور کرد (گوردون .)2013 ،3روانرنجورخویی )N( 4بر تجربه اضطراب ،ترحمجرویی،
خصومت و تکانشوری اشاره میکند ،درحالیکه برونگرایی )E( 5به تمایل فرد برای مثبتبودن،
جرئتطلبی و صمیمیبودن اشاره دارد .پرییرش )O( 6تمایرل فررد بررای کنجکراوی ،هنرمنردی و
خردورزی اطالق میشود ،درحالیکه سازگاری )A( 7تمایل فرد برای مهربانی ،سخاوت ،همردلی
و اعتمادورزی را نشان میدهد (چپمن وهمکاران )2015 ،8و سرانجام به تمایل فرد برای منظمبودن

1. Wang, & Shalaby
2. swami and et al
3. Gordon
4. neuroticism
5. extroversion
6. openness
7. agreeableness& Lynes s
8. Chapman, Duberstein, Sorensen
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اشاره میشود؛ اینکه وظیفهشناسی )C( 1کارابودن ،قابلیت اعتماد ،خرودنظمبخشری و منطقریبرودن
اطالق میشود (کوراند.)2014 ،2
قدرت ایگو متغیر مهمی در عملکرد انسان بهشمار می رود .اصطالح قدرت ایگو به توانایی فرد
برای برخورد مؤثر با خواست های رقابت آمیز و موقعیت های توانفرسا و برای عملکرد مؤثر به رغم
خواستها و توقعات این نیرروهرای متعرار ،،برهکرار مری رود (کراننردو
بنابراین ،وجود ی

و ورمیرولن.)2018 ،3

ایگوی قدرتمند باعث میشود که نشانه هرای آسریب روانری را از خرود کمترر

نشان دهند و در برابر تنش ناشی از شرایط فشارزای زندگی ،تحمل و ظرفیت کافی داشته باشرند و
ازطرفدیگر ،ضع

ایگو موجب میشود که ارگانیسم از دنیای بیرونی به دنیای درونی برگردد و

به خودش عقب نشینی کند (آالم .)2018 ،4یکی از عوامل تأثیرگریار برر سرالمت روان از دیردگاه
روانپویشی ،5توانمندی ایگوست و ایگو نقش مهمی در عملکرد روان شناختی ذهن برعهرده دارد.
سالمت و بیماری تابعی از توانایی ایگو برای اداره مناسب فشار امیرال مترأثر از غرایرز بررای تخلیره
است ،بهگونه ای که در تضاد شدید با محدودیت های دنیای واقعی و سوپرایگو نباشرد (سرینگدو و
فالت .)2017 ،6به این ظرفیت ایگو برای اداره تقاضاهای متعار ،،سوپرایگو و مقتضریات واقعیرت
بیرونی ،توانمندی ایگو اطالق میشود و به مقداری که ایگو نتواند یر

تعرادل کرارکردی ایجراد

کند ،شخصیت درگیرر بیمراری خواهرد شرد و آسریبشناسری روانری نیرز هرم براسراس تعارضرات
ایجادشده و ناتوانی ایگو جهت برقراری تعادل بین سطوح شخصیت قابرل فهرم اسرت و هرم از راه
فهم شیوه هایی که فرد تعار ،را کنترل مریکنرد؛ یعنری از راه سرازوکارهرای دفراعی ایگرو در
میشود (دینز ،والداشمیت ،استورم و کاراسیچ .)2017 ،7ازآنجاکره ایگرو وظیفره مردیریت سیسرتم
روانی را برعهده دارد ،تمام مشکالت روانی ،زمانی ظاهر میشود که ایگو نتواند به مسئولیتهایش
عمل کند .درمجموع اینکه توانایی ما برای کنارآمدن با زندگی ،یعنی تعادل روانی ما ،به توانایی و

1. conscientiousness
2. Conard
3. Kranendonk, & Vermeulen
4. Alam
5. Psychodynamic Approach
6. Swyngedouw,& Phalet
7. Dins, Waldschmidt, Sturm, & Karačić
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قدرت ایگو درجهت غلبه بر فشار های گوناگونی که بر آن وارد میشرود ،بسرتگی دارد (گریمرز،1
.)2017
توسعه سیاسی ،پدیده ای است که نمری تروان ترأثیرش را برر حیرات اجتمراعی و سیاسری جهران
امروز ،بهویژه در جوامع درحالتوسعه ،انکار کرد و در فرایند تحقق توسعهیرافتگی سیاسری عوامرل
گوناگونی ایفای نقش کنند که در میان آنها ،نقش اعضای جامعه کمترر مرورد توجره قررار گرفتره
است (احمدیپور ،علوی و محمد هیودی .)1392 ،براساس نظریات موجود توسعهیرافتگی سیاسری
در دو سطح خرد و کالن قابل بررسی است ،معررف هرای سرطح کرالن توسرعه یرافتگی سیاسری در
عرصه ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی تعیین شده اند و معرف های سطح خرد در عرصه فرهنر
سیاسی و رفتار افراد قابل تشخیصند کره عبرارت بودنرد از :فرهنر

سیاسری دموکراتیر

 ،اعتمراد

سیاسی ،مشارکت سیاسی ،هویت ملی (خانیکی و رهبر .)1394 ،در سالهای اخیر توجه فزاینردهای
به مطالعه مشارکت سیاسی و فعالیتهای سیاسی و رابطه بین شخصیت برا میرزان مشرارکت سیاسری
شده است؛ بهگونهای که بسیاری از صاحبنظران معتقدند انتخابها و فعالیرتهرای سیاسری افرراد
(مانند شرکت در انتخابات) تا اندازه زیادی به ویژگیها و گرایشهای روانی پایردار آنهرا بسرتگی
دارد (جی لورزینی .)2015،2باوجوداین ،مطالعات تجربی بهجای ،تأکید بر روابرط و ویژگریهرای
شخصیتی و ارزشهای افراد ،بیشتر بر جهتگیریهای سیاسی آنان تأکیرد کررده اسرت (ریبریرو و
بوربا .)2016 ،3درحقیقت ،افراد زمانی درگیر فعالیتها و مشارکتهای سیاسی میشروند کره براور
داشته باشند میتوانند بر فرایندهای سیاسی تأثیر بگیارند (وینشن

 .)2017 ،4کسانی که نسربت بره

توانایی تأثیر بر فرایندهای سیاسی تردید دارند ،دلیل قانعکنندهای برای مشرارکت در فعالیرتهرای
سیاسی پیدا نمیکنند ،حتی اگر به زمینههایی که انگیزه مشارکت در آن را دارند ،نیز دعوت شوند
(رسو و آمنا .)2016 ،5درمقابل ،کسانی که معتقدند میتوانند بر نظامها و فرایندهرای سیاسری ترأثیر
بگیارند احتمال بیشتری دارد که در اینگونه زمینهها درگیر شروند و هردفهرای سیاسری خرود را
دنبال کنند ،حتی اگر مستلزم خطرات شخصی نیز باشد (آرمینگون و اسچادل.) 72015،
1. Grimes
2. Lorenzini
3. Ribeiro, Borba
4. Weinschenk
5. Russo, & Amnå
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ویژگیهای شخصیتی ،مؤلفههای متمرایزی اسرت کره مریتوانرد رفترار سیاسری را بره درجرات
مختل

تعیین کند (داینس ،هاسل و مایلز .)2016 ،1ویژگیها و گرایشهای نسبتاً پایدار شخصیتی

برای رفتار درواقع شیوههای متداول و مبتنیبر عادت است که با الگوهای ثابت افکار و احساسات،
رابطه نیرومند دارد (ناوتا .)2004 ،2این ویژگیها درواقع ساختار دانشی را تشکیل میدهد کره کره
منعکسکننده میزان کنترل افراد در حوادث و نیز اعمال نفوذ و تأثیر بر آنهاست (ها ،کریم و جرو،3
 .)2013ازجمله این حوادث ،فعالیتها و رویدادهای سیاسی (مانند انتخابات) اسرت کره مریتوانرد
سرن وشررت سیاسرری ،اجتمرراعی و حترری اقتصررادی کشررور را تغییررر دهررد (پررارچکو ،النگرره)2010 ،4
نظریههای متعددی نقش شخصیت را در تبیین مشارکتهای سیاسی برجسته کرردهانرد و معتقدانرد
که بایرد نقرش شخصریت را در مردلهرای مشرارکت سیاسری کرامالً مرورد نظرر قررار داد (داوز 5و
همکاران .)2014 ،باوجوداین ،نتایج مطالعات گربر و همکاران )2011( 6در پژوهش خود نشان داد
که ویژگیهای شخصیتی افراد مریتوانرد نقشری برارز را در اهمیرت و مشرارکت در رونرد سیاسری
اجتماعی ایفا نماید و دربرگیرنده نگرش های دیگری درخصوص هویت بینفردی و سب

روابرط

آنان در اجتماعی میباشرد .جرولی ،هرافمنز و لویرون )2018( 7در پرژوهش خرود نشران دادنرد کره
ایدئولوژیها و ویژگیهای مرتبط با شخصیت افراد با میزان تعامالت و ارتباطات سیاسی مریتوانرد
رابطرره بسرریار نزدیکرری را سرربب شررود .رسررو و آمنررا )2016( 8در پررژوهش خررود نشرران دادنررد کرره
ویژگی های شخصیتی بهطور مستقیم میتواند پیشبینیکننده تعامالت و مشارکت سیاسی باشرد و
این ویژگیها نشاندهندهای از وظیفهشناسی و ارتباطات اجتماعی دارا مریباشرد .هرا ،کریم و جرو

9

( )2013در پژوهش خود نشان دادند که ویژگیهای شخصریتی و مشرارکت سیاسری روابرط بسریار
تعیینکنندهای با یکدیگر دارند و دراینمیان شواهدی از وجرود سرطوح و سرب

هرای ارتبراطی از

1. Dynes, Hassell, & Miles
2. Nauta
3. Ha, Kim, & Jo
4.Pacheco, Lange
5.Dawes & Partners
6. Gerber, et al
7. Joly, Hofmans, & Loewen
8. Russo, & Amnå
9. Ha, Kim, & Jo

 |94روانشناسی نظامی ،سال | 12شماره | 46تابستان 1400

خویشتن میتواند بهعنروان عوامرل تسرهیلگرر درنظرر گرفتره شروند .وانر

و شرالبی )2018( 1در

پژوهش خود نشان دادند که بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،وظیفهشناسی و گشرودگی بره
تجربرره بررا مشررارکت سیاسرری در افررراد بررا اسررتفاده از چررارچوب در
پیشزمینههای در

از روابررط بررینفررردی و

از هویت رابطه وجود دارد.

باور بسریاری از صراحبنظرران (بررن اشرتاتر و او  ،2014 ،2دایرنس ،هاسرل و مرایلز،2016 ،3
سینگدو و فالت ،2017 ،4پرسون  ،2012کم )2012 5سطح مشارکت و فعالیرتهرای سیاسری در دو
دهه گیشته کاهش داشته و نوعی عدم احساس مسئولیت نسبت به امور و فرایندهای سیاسری و نیرز
بیمسئولیتی نسبت به مسرائل سیاسری جامعره بره وجرود آمرده اسرت .امرا کمترر پژوهشری بره مبرانی
روان شناختی این پدیده توجه کرده و تالش کرده است تا آن را بر پایه مبرانی روانشرناختی رفترار
به ویژه ساختار شخصیت و روابط اولیه توصی

و تبیین کند.

به طرورکلی بررسری نقرش ،جایگراه و کرارکرد هرای دانشرجویان در نظرام سیاسری و ضررورت
بهرهمندی جامعه از توانمندی های دانشجویان در اداره امور میتواند یکی از شرایط اجتنرابناپرییر
توسعه سیاسی و اجتماعی باشد .سیاسیبودن دانشجو درحدیکه در برابر سرنوشت خرود و جامعره
حساس باشد و نسبت به مسائل داخلی و خارجی و جریان هرای موجرود از بیرنش و تحلیرل سیاسری
برخوردار باشد ،ازجمله ضرورت هرای حیرات سیاسری دانشرجویان و الزمره توسرعه سیاسری اسرت
(پناهی .)1388 ،همچنین تبیین کارکرد های دانشگاه بهعنوان یکی از بخرش هرای سراختار فرهنگری
کشور و نقشی که دانشجو در این زمینه بهعهده دارد ،برهخروبی مبرین ضررورت مشرارکت سیاسری
دانشجویان است .برپایه مطالب باال ،مسرئله اساسری پژوهش،کشر

مردلیرابی مشرارکت یرا عردم

مشارکت سیاسی براساس مؤلفههای روانشناختی است که در پژوهش حاضرر شرامل خصوصریات
شخصیتی و روابط موضوعی میباشد .لیا برای این منظور مدل زیر براساس مبنای نظری موجرود و
نتایج پژوهشهای قبلی که به آنها اشاره شد ،بهعنوان مدل مفرو ،ترسیم میشود.

1. Wang, & Shalaby
2. Brandstätter, & Opp
3. Dynes, Hassell, & Miles
4. Swyngedouw, & Phalet
5. .Kam
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وجدانیبودن
برونگرایی
یژگیهای

و
مشارکت سیاسی

شخصیتی

بازبودن نسبت به تجربه

مقبولیت
هویتیابی

وجدانیبودن

ایگو

سردرگمی

بینفردی

عقیدتی

سردرگمی
دنبالهروی


دنبالهروی


بحرانزدگی


بحرانزدگی


هویت

هویتیافتگی


یافتگی

مدل  .1-1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش باتوجهبه هدف آن از نوع تحقیقرات بنیرادی و ازلحرا شریوه گرردآوری داده هرا
بهصورت مقطعی و تحلیل آنها بره روش توصریفی و از نروع طررحهرای همبسرتگی مبتنریبرر روش
مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMبرهطورخراص معرادالت رگرسریونی برود .رویکررد مبتنریبرر
کواریانس ( )CBSEMبراساس نرمافزار  Amos 23میباشد و ایرن رویکررد بره تخمرین ضررایب
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مسیرها ،بارهای عاملی با استفاده از بهحداقلرساندن تفاوت بین ماتریس کواریانس مبتنیبر نمونه و
ماتریس کواریانس مبتنیبر مدل میپردازند .جامعه آماری شامل تمرامی دانشرجویان دخترر و پسرر
دانشگاه آزاد واحد علروم و تحقیقرات بودنرد .در زمینره بررآورد بهینره بررای مطالعرات مربروب بره
مدلیابی معادله ساختاری نظرات متفراوتی وجرود دارد ازجملره کالیرن ( )2010و لروهلین ()2004
بهنقل از قاسمی ( )1390معتقدند حجرم نمونره کمترر از  100نامناسرب و حجرمهرای براالتر از 200
مطلوب است .م

کالوم ( )2001بهنقل از قاسمی ( )1390به اندازه بین  300تا  400اشاره میکند.

هایر و همکاران ( ،)2008نیز به اندازه بین  200تا  400اشاره میکننرد .بررای سرازگاری برا الگروی
معادالت ساختاری تعداد نمونه باید حداقل  15برابر متغیرهای مشاهدهشده باشد (استیونس،1994 ،
بهنقرل از هرومن )1393 ،در ایرن پرژوهش بررای تعیرین حجرم نمونره باتوجرهبره تعرداد متغیررهرای
مشاهدهشده و تخصیص ضریب  20برای هر متغیر ،و با احتساب احتمال وجود پرسشنامههای ناقص
 500نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب خواهند شرد .پرس از تعیرین تعرداد نمونره ،نمونرههرا برا روش
نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامههای ذیل میباشند:
پرسشنامه شخصیتی نئوNEO

این پرسشنامه (فرم تجدیدنظرشده) ساخته م

کری و کاستا )1992( ،میباشرد و ایرن آزمرون

دارای  60سؤال است که پنج عامل روانرنجورگرایی ،برونگرایی ،گشودگی یا بازبودن نسبت بره
تجربه ،مقبولیت و وجدانیبودن را مورد ارزیابی قرار میدهد .این فرم پرس از اجررای چنردین برار
تحلیل عراملی و بررسری اعتبرار و روایری بره یکری از مقیراسهرای معتبرر در ارزیرابی ویژگریهرای
شخصیتی تبدیل شده است (آلوجا و همکاران2005 ،؛ هولدن1992 ،؛ هولدن و فکن

 .)1994نئو

دارای دو فرم خودگزارشدهی )S( 1و فرم درجهبندی مشاهدهگر )R( 2است .در فرم  60گویرهای
برای هر زیرمقیاس  12ماده (توصی کننده رفتار) است که در مقیاس  5امتیازی (از کامالً مخرال
تا کامالً موافق) نمرهگیاری میشود .کلید سرؤاالت روانآزردگری 1 :و  6و  11و  16و  21و 26و
31و  36و  41و  46و  51و  ،56برونگرایی 2 :و  7و 12و17و22و  27و 32و  37و  42و  47و  52و
1. Self-report
2. Rating observer
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 ،57انعطافپییری 3 :و  8و  13و  18و  23و  28و  33و  38و  43و  48و  53و  ،58سرازگاری 4 :و
 9و  14و  19و  24و  29و  34و  39و  44و  49و  54و  ،59وجدانگرایری5 :و  10و  15و  20و 25
و  30و  35و  40و  45و  50و  55و  60میباشد .هر دو فرم بهصورت قلمکاغیی و کامپیوتری قابل
اجراست .در راهنمای پرسشنامه  240مادهای مشخص شده اسرت کره اجررای کامرل پرسشرنامه در
حدود  10تا  15دقیقه وقت الزم دارد .ضرایب همسانی دورنی برای نسرخه  60گویرهای برین 0/79
(روانرنجورخویی) تا ( 0/83باوجردانبرودن) گرزارش شرده اسرت (کاسرتا و مر

کرری.)2004 ،

مطالعه شرری و دیگرران )2007( 1نشران داد ضررایب همسرانی درونری فررم کوتراهشرده برین 0/68
(گشودگی یا بازبودن نسبت به تجربه) ترا ( 0/85روانرنجرورگرایی) قررار دارد .ضررایب همسرانی
دورنی برای نسخه  60گویهای بین ( 0/79روانرنجورخویی) تا ( 0/83باوجدانبودن) گزارش شده
است (کاستا و م

کرری .)2004 ،مطالعره شرری و همکراران ( )2007نشران داد ضررایب همسرانی

درونی فرم کوتاهشده بین ( 0/68گشودگی یا بازبودن نسبت به تجربه) تا ( 0/85روانرنجورگرایی)
قرار دارد.
پرسشنامه هویت ) :(EOM-EIS- 2این پرسشنامه توسط بنیون و آدامز ( )1986ساخته شده
است ،توسط رحیمینژاد ( )1379ترجمه شده و روی دانشجویان دوره کارشناسی بررسی شد .این
پرسشنامه دو نوع هویت عقیدتی و بینفردی را مورد سنجش قررار مریدهرد کره هریر

چهرار

منزلت هویتیافته ،بحرانزده ،دنبالهرو و سردرگم را شامل میشرود ،عقیردتی :دنبالرهرو (،63،44
 ،)17،24 ،41 ،64 ،28 ،50سردرگم ( ،)1،4،56 ،25 ،40 ،8 ،16 ،52 ،42 ،10 ،26هویتیافتره (،42
 )33،59،36،20 ،49 ،18 ،40و بحرانزده (،)57،12،34،9،48،32 ،8
بررینفررردی :دنبالررهرو ( ،)27 ،3 ،21 ،61 ،39 ،37 ،38 ،62سررردرگم (،)7،59،23،19،6 ،53،30
هویتیافته ( )55،13 ،45،35 ،51 ،15 ،22 ،46و بحررانزده (.،)31،5 ،29،47 ،11،60 ،43 ،54 ،14
البته محتوای هری

از دو نوع هویت متفراوت اسرت .در هویرت عقیردتی موضروعات مریهب،

شغل ،سیاست ،فلسفه زندگی و در هویت بینشخصی انتخاب دوست ،نقش همسرری ،تفرریح و
وعده مالقات با جنس مخال

درقالب چهار منزلت هرویتی مطررح شرده اسرت .در کرل تعرداد

سؤاالت پرسشنامه  64سؤال است .بنرابراین پرسشرنامه اجراشرده دارای  65سرؤال بررای سرنجش
1. Sherry & et al
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هویت بود .به مخال

بهترتیب نمرههای  1تا  6تعلق میگیرد و دامنه هری

از چهار مؤلفه بین 16

و  96میباشد ،روایی سازه این پرسشنامه با دو روش تحلیل عراملی اکتشرافی بررای یر

نمونره

تصادفی  50درصدی و تحلیل عاملی تأییدی با مقایسه سه مدل روی  50درصد دیگر انجام شرد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشرافی و تأییردی نشران داد کره پرسشرنامه مریکور در هویرت عقیردتی و
بینشخصی بهترتیب چهار عامل دنبالهروی ،هویتیرافتگی ،بحررانزدگری و سرردرگمی را دارد.
همچنین روایی همگرا  -واگرای چهار منزلت هویت مشابه در دو هویت عقیدتی و بین شخصی
محاسبه شد که بیانگر روایی همگرا – واگرای این ابزار است .ضریب پایایی آلفای کرونباخ هشت
زیرمقیاس هویت من در سردرگمی عقیدتی و بحرانزدگی عقیدتی  0/46و برای بقیه زیرمقیاسها
از  0/53تا  0/76بهدست آمد .در نتیجهگیری نهایی این پژوهش روایی سازه و پایایی این پرسشنامه
مورد تأیید قرار میگیرد.
پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسی فرجزاده :)1393( ،دارای  26سؤال میباشد و درمجمروع
سطوح زیر را میتوان برای مشارکت سیاسی در اهداف این ابزار برشمرد :حرق ر ی و شررکت در
انتخابات ،حق فعالیتهای سیاسی و عضویت در احزاب و گروههای سیاسی ،حق کاندیداتوری در
انتخابات ،دخالت در تصمیمگیریهای کالن و تغییرات ساختاری .این پرسشنامه دارای یر
کلی میباشد ،طی

نمرره

لیکرت  6گزینهای از  .1کامالً مخرالفم ترا  . 6کرامالً مروافقم اسرت .اعتبرار یرا

روایی با این مسئله سروکار دارد که ی

ابزار اندازهگیری تاچهحد چیزی را اندازه میگیرد که مرا

فکر میکنیم (سرمد و همکاران .)1390،در پژوهش فرجزاده ( )1393به اعتبرار قابرلقبرول در ایرن
پژوهش ،ابتدا طری جلسرات متعردد برا کمر

اسرتاد راهنمرا بره انتخراب معتبرتررین شراخصهرای

گردآوریشده از بین شاخص های حاضرر در پرسشرنامههرای موجرود و آزمرونشرده قبلری ،اقردام
نمودیم .عالوهبرآن ،تمامی گویههای استخراجشده دراختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط
با موضوع موردمطالعه قرار گرفت .اشترا

نظر آنها بر گویهها ،مبنیبر معتبربرودن سرنجش مرورد

نظر بود .در پژوهش فرجزاده ( ،)1393پایایی این پرسشنامه در پرژوهش مقردماتی روی  30نفرر از
دانشجویان با آلفای کرونباخ  ά =0.86محاسبه شده است .باتوجهبه اینکره معمروالً پایرایی فراترر از
 0/70مطلوب است ،میتوان استنباب کرد که پرسشنامههای مورداستفاده در پژوهش ،پایرایی نسربتاً
باالیی دارند.
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یافتهها
جدول :1مشخصات دموگرافیک (جمعیتشناختی)

متغیرها
جنسیت

وضعیت تحصیلی

عوامل جمعیتی

تعداد

درصد

مؤنث

310

62

مذکر

190

38

لیسانس

351

70/2

فوقلیسانس

105

21

دکتری

44

8/8

باتوجهبه جدول ( )1اطالعات جمعیتشناختی گروه نمونه در حیطه سنی و جنسیتی نشران داده
میشود.
ابتدا با بررسی پیشفر،های آماری با استفاده از آزمونهای ،کشیدگی و چرولگی ،جعبرهای،
کولمروگروف-اسرمیرنوف دادههرا ی پررت شناسرایی ،سرپس برا اسرتفاده از آزمرون ماهراالنوبیس

1

دادههای پرت حیف شد و تعداد  482نمونه نهایی شد .همچنین پس از بررسی نرمالی دادهها مردل
اندازهگیری دو متغیر پژوهش بررسی و تأیید شد .همچنین نتایج میانگین واریانسهای استخراجی

2

( )AVEنشان میدهد تمامی زیرمقیاسهای مشارکت سیاسی ،ویژگیهای شخصیتی و هویتیابی
ایگو در مدل اندازهگیری مقادیر بهدستآمده آن از حد معیار  0/5بزرگتر است کره نشراندهنرده
روایی از نوع همگراست ،همچنین اعتبار مرکب (اعتبرار سرازه) نشراندهنرده آن اسرت کره مقرادیر
بهدستآمده از مؤلفه ها از حد معیرار  0/07بیشرتر اسرت و بنرابراین موضروع  AVEو ( CRپایرایی
سازه )3پرسشنامهها تأیید میشود.

1. Mahalanobis test
2. Average extraction variances
3. Construct Reliability
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جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای مشارکت سیاسی ،ویژگیهای شخصیتی و هویتیابی ایگو
متغیر

M

SD

1

روانرنجوری

36/50

7/22

1

2

3

5

برونگرایی

33/70

-.33** 6/18

انعطافپذیری

37/62

.56** -.19** 6/80

1

سازگاری

36/80

.49** -.28** 7/37

**.37

1

وجدانیبودن

38/44

*.14

**.38

**.34

آشفته بینفردی

42/36

9/54

زودشکلگرفته
بینفردی

37/14

.31** -.28** 5/30

تعویقافتاده
بینفردی

48/66

8/42

49/01

.22** -.22** 6/52

پیشرفته
بینفردی

-.31** 6/97

1

1

**-.41** -.36** -.27** -.23** .20
*.13

*.12

1

**-.21** .25

1

**-.37** .18** -.15** -.29** -.22** -.27** .18

آشفته عقیدتی

39/14

زودشکلگرفته
عقیدتی

35/68

-.23** 8/97
**.20

6/33

6

7

8

9

10

11

12

13

14

**.18

**.28

1

**-.39** .34** -.24** .23

**.40** -.20** -.15** -.24** -.17** .19

**.37

1

**-.26** .34

1

*14

**.28

**.24

*.11

*-.46** .25** -.37** -.33** -.13

49/27

7/52

*-.11

*-.14

*-.12

*-.14

**.20

**.44** -.28** .33

پیشرفته عقیدتی

50/97

.17** -.25** 7/68

**.25

**.18

*.11

*-.38** .41** -.40** -.17** -.19** -.34** -.16

مشارکت سیاسی

75/66

.16** -.17** 14/34

**.19

**.21

**-.28** -.24** -.18** -.29** .17** -.23** .18** -.17** .24

تعویقافتاده
عقیدتی

**.19

1
**.35

1

*P<0/05 ** P<0/01
نتایج مندرج در جدول ( )2همبستگی معنیداری بین ویژگیهای شخصیتی و هویتیابی ایگرو
با مشارکت سیاسی را نشان میدهد و در سطح  0/01وجود دارند.

1
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جدول  .3شاخصهای برازش حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و متغیرها پس از یک مرحله اصالح

مقدار به دست

مقدار

آمده قبل از

بهدستآمده

تصحیح

پس از تصحیح
2/88

نام آزمون

توضیحات

مقادیر قابل قبول

χ2/df

2

کای اسکوئر نسبی

>3

3/71

آزمون نیکویی برازش مجذور کای

-

334/521

254/041

DF

درجه ازادی

-

90

88

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای
تقریب

>0/1

0/052

GFI

شاخص برازندگی تعدیلیافته

<0/9

0/906

0/966

NFI

شاخص برازش نرم
شاخص برازش مقایسهای

0/898
0/892

0/957
0/941

CFI

<0/9
<0/9

0/047

مطابق جدول ( )2مقدار  RMSEAبرابر با  0/047میباشد ،لیا این مقردار کمترر از  0/1اسرت
که نشاندهنده این است که میانگین مجیور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابلقبول میباشرد.
همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی( )2/88بین  1و  3میباشرد و میرزان شراخص CFI ،GFIو
 NFIنیز تقریباً برابر و بزرگتراز  0/9میباشد که نشان میدهند مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش،
مدلی ،مناسب است.
جدول  .4برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درستنمایی ()ML

متغیر

B

β

R2

معناداری

روانرنجوری بر مشارکت سیاسی

-0/21

-0/16

0/03

0/031

برونگرایی بر مشارکت سیاسی
انعطافپذیری بر مشارکت سیاسی
سازگاری بر مشارکت سیاسی

0/24
0/21
0/33

0/27
0/17
0/33

0/06
0/03
0/10

0/002
0/028
0/000

وجدانیبودن بر مشارکت سیاسی

0/67

0/17

0/11

0/000

هویتیابی ایگو بر مشارکت سیاسی

-0/27

-0/14

0/03

0/03

باتوجهبه جدول ( )4مسیرهای تیپ ویژگیهای شخصریتی و هویرتیرابی ایگرو برا اثرر مسرتقیم
معنیداری بر مشارکت سیاسی دارند.

 |102روانشناسی نظامی ،سال | 12شماره | 46تابستان 1400
جدول  .5برآورد غیرمستقیم مدل با استفاده از روش بوت استرپ

متغیر

B

1

حد پایین حد باال معنیداری

روانرنجوری با میانجیگری فرایند هویت ایگو بر مشارکت سیاسی -0/214 -0/136 -0/184

0/003

0/356

0/287

0/369

0/001

انعطافپذیری با میانجیگری فرایند هویت ایگو بر مشارکت سیاسی 0/247

0/170

0/281

0/003

0/387

0/312

0/427

0/022

وجدانیبودن با میانجیگری فرایند هویت ایگو بر مشارکت سیاسی 0/176

0/149

0/214

0/004

برونگرایی با میانجیگری فرایند هویت ایگو بر مشارکت سیاسی
سازگاری با میانجیگری فرایند هویت ایگو بر مشارکت سیاسی

همانگونهکه در جدول ( )5مشاهده میشود ،از مسیر غیرمسرتقیم درنظرگرفترهشرده باتوجرهبره
مقادیر استانداردشده ( ،)βاستانداردنشده ( )bو ( )R2بهدستآمده ،مسیر ویژگی های شخصیتی برا
میانجیگری هویتیابی ایگو بر مشارکت سیاسری ،باتوجرهبره مقردار برهدسرتآمرده دارای اثررات
معنیداری میباشند و باتوجهبه روش برآورد بوت استر مورد تأیید واقع شد.
نکته :در مدل نهایی برای ایجاد متغیرهای نهفتره ،ضرروری اسرت نشرانگرهای چندگانره از هرر
کدام از متغیرها وجود داشته باشد .معموالً از زیرمقیاسهای سنجهها بهعنوان نشرانگرهای جداگانره
معرف سازه استفاده میکنیم ،اما در برخی مروارد ،زیرمقیراسهرای چندگانره معررف سرازه خراص
وجود ندارد؛ در آن صورت از بستههای آیتم 2که توسط راسل ،کاهن ،اپروت و آلتمیرر،)1998( 3
توصی

شده است ،استفاده میشود .در این پژوهش نیز از این روش برای تحلیل متغیر ویژگیهای

شخصیتی که با توجهبه همبستگی معکوس بین خرردهمقیراسهرای آن امکران قرارگررفتن در یر
متغیر پنهان را دارا نبودند ،درنهایت جهت بهبود واریانس کلی مدل باتوجهبه روش راسل در متغیرر
پنهان قرار داده شدند.

1. bootstrap
2. Item Parcels
3. Russell, Kahn, Spoth and Altmeier
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نمودار  :1مدل نهایی مسیرهای آزمونشده به همراه آمارههای پیشبینی استانداردشده

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مدلیابی روابط ساختاری ویژگیهای شخصیت ،هویتیابی با مشارکت
سیاسی دانشجویان بود و این پژوهش گویای آن است که ویژگیهای شخصریت برا میرانجیگرری
هویتیابی بر مشارکت سیاسی اثر غیرمستقیم دارد و باتوجهبه مدل نهایی تحقیق بهطرورکلی متغیرر
برونزا توان پیشبینی  83درصدی متغیر مشارکت سیاسی را دارد و بهطورکلی مدل پژوهش تأییرد
شد .مقدار اثر ویژگیهای شخصیتی بر مشارکت سیاسی در این مسیر بسیار قابل توجه و اثرگیار بر
مشارکت سیاسی میباشد که ازی

طرف میتواند تحت تأثیر مولفههرایی باشرد کره ویژگریهرای

شخصیتی را شامل آن میشرود .ایرن ویژگریهرا دارای ابعراد مختلفری هسرتند و مقولرههرایی چرون
وجدانیبودن ،برونگرا ،بازبودن نسبت به تجربه ،مقبولیت و وجدانیبودن را دربرمیگیرند (هافمنز
و لویون ،)2018 ،این نتایج درجهت راوبط این متغیرها با یکردیگر ،همسرو برا یافترههرای رجبلرو و
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حسینپناهی ( ،)1396نظری ( ،)1390وان
وینشن

و داوس ( ،)2017وینشرن

و شرالبی ( ،)2018جرولی ،هرافمنز و لویرون (،)2018

( ،)2017رسرو و آمنرا ( ،)2016بررن اشرتاتر و او (،)2014

داینس ،هاسل و مایلز ( ،)2016دینز ،والداشمیت ،استورم و کاراسیچ ( ،)2017ماسرویکوا ،گرووس
و گوردون ( ،)2017گریمز ( ،)2017توامس ( ،)2017جولی ،هافمنز و لویون ( ،)2018میباشد.
هویت ،شامل ارزشها ،طرز تلقیها و نحوه شناخت فرد از جهان است که بهصورت شرکلی از
آگاهی متبلور میشود و در جامعه نوعی انسجام و همبستگی ایجاد میکنرد .ایرن سرازوکار زمرانی
عمل میکند که عوامل هویتساز فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی و جغرافیایی در تقابل با هم نباشرند و
بدون تعارضی بنیادین بتوانند گفتمان مسلطی را بهوجرود آورنرد (رجبلرو و حسرینپنراهی.)1396 ،
درواقع ،هویت و خودآگاهی ملی مسئلهای است که مرا را برا مفراهیمی نظیرر هسرتی و موجودیرت
جمعی ،احساس تعلق و پیوند جمعی و مهمتر از همه اصالت و اعتبار تاریخی هویت آشنا میسازد.
فهم زمینههای هویتی و تأمل در زمینههای جامعهشرناختی آن مریتوانرد بسریاری از وجروه آگراهی
سیاسی و ملی را ایجاد نماید .هویت ملی را میتوان بهمعنای برازتعری

و بازتفسریر دائمری الگروی

ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اسطورهها و سنتهرایی دانسرت کره میرراث تمرایز ملرتهرا را تشرکیل
میدهند و تشخیص هویت افراد با الگو و عناصر فرهنگی آن امکانپییر میشود (پناهی.)1388 ،
لوسین پای برای جامعهپییری به سه مرحله معتقد است .1 :فرایند جامعهپییری پایه کهدراین
مرحله کود

با فرهن

جامعه آشنا میشود و هویت خود را پیدا میکند .2 .جامعهپییری سیاسی

که بهواسطه آن فرد نسبت به جهان سیاسی خودآگاهی یافته ،نحوه فهم حوادث سیاسی و نحوه
قضاوت درمورد آنها را کسب میکند .در این مرحله فرهن

سیاسی جامعه را در خود درونی

میکند .3 .فرایند گمارش سیاسی ،یعنی زمانیکه فرد در ورای نقش منفعالنه شهروندی و
مشاهدهگر حرکت نموده به ی

شهروند مشارکتکننده فعال تبدیل میشود (رسو و آمنا.)2016 ،

در نظریه اثربخشی سیاسی ،فرد به میزان اثرگیاری عمل خود در جامعه توجه میکند و اگر
ارزیابی وی این باشد که عمل او اثرگیار و تعیینکننده است ،دست به انجام آن میزند،
درغیرایررنصررورت از آن خودداری میکند ،البته قضاوتهای فرد درباره میزان اثربخشی عمل وی
بستگی به اطالعاتی دارد که وی از محیط و از سوابق گیشته بهدست میآورد .هومنز براساس
قضیه ارزش معتقد است هراندازه نتیجه عمل ی

شخص برای او با ارزشتر باشد ،به همان اندازه
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عالقه وی نسبت به تداوم آن عمل بیشتر میشود .تغییر ارزش ممکن است مثبت باشد یا منفی.
بنابراین ،افزایش در ارزش مثبت یا پاداش ،این احتمال را افزایش میدهد که شخص ی

عمل

خاص را انجام دهد .بنابراین ،افزایش در ارزش منفی (تنبیه) احتمال انجام آن عمل را کاهش
میدهد (گرررررالگو و اوبرسرررررکی .)2012 ،براساس این دیدگاه ،نفعطلبی یا انتظار پاداش از دیگر
ویژگیهای شخصیتی است که در مشارکت سیاسی افراد دخیل است؛ بدینمعناکه اگر فعالیت
سیاسی همراه با پاداش باشد ،این پاداش برررهعنوان ی

محر

مثبت عمل میکند و سبب افزایش

عمل سیاسی میشود .نظریه دیگر ،نظریه عقالنی یا سودمندی مشارکت سیاسی است .براساس این
نظریه ،انسانها براساس محاسبه سود و زیان دست به اقدام میزنند .افراد قبل از اینکه دست به هر
مشارکت سیاسی بزنند عاقالنه بررسی میکنند که آیا از مشارکت سیاسی خاصی برای آنان سودی
حاصل خواهد شد یا خیر؟ درصورتیکه سودی از آن نوع مشارکت متصور نباشد ،یا احتمال زیانی
ازآن مشارکت متوجه آن شود ،از چنان مشارکتسیاسی خودداری خواهند کرد .درغیراینصورت
وارد میدان مشارکت سیاسی خواهند شد .دال دراینباره اظهار میکند اگر انسانها ارزش و پاداش
کمی از فعالیتهای سیاسی در مقایسه با سایر فعالیتها انتظار داشته باشند؛ کمتر در فعالیتهای
سیاسی مشارکت میکنند (گربرررررر و همکررررراران .)2011 ،وی دو نوع پاداش را برای فعالیتهای
سیاسی از هم تفکی
ی

میکند :رضایت مستقیم از فعالیت ،در اثر اینکه او در نظر خودش و دیگران

شهروند خوب معرفی شود یا در اثر ارتباب معنیدار با دوستان و آشنایان و یا افزایش احساس

اعتمادبهنفس و عزتنفس ،بنایراین فرد احساس رضایتمندی خاصی بهدست میآورد.

تشکر و قدردانی
این پژوهش بدون همکاری جامعه هدف پژوهش انجام نمیگرفت .در همرینجرا از کلیره ایرن
عزیزان تشکر و قدردانی نموده و برای همه آنها از خداوند منان آرزوی توفیق ،سالمتی و سربلندی
میکنیم .همچنین از جانب هیچ سازمانی حمایت مالی از پژوهش و تعرار ،منرافع وجرود نداشرته
است.
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منابع
آقاجانی ،محمدحسن؛ ذرذاد ،ولیاهلل و شهرآرای ،مهرناز ( ،)1387مقایسه سب های هویت دانشجویان
دانشگاههای دولتی شهر تهران براساس جنسیت ،رشته تحصیلی و بومی و غیربومیبودن،
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-164 :38 ،
.135
ابراهیمیمقدم ،حسین و اکبری ،حامد ( ،)1394رابطه سب های هویت و اعتیاد به اینترنت در
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ،نخستین کنگره بینالمللی جامع روانشناسی ایران ،تهران،
مرکز همایشهای توسعه ایران.
احمدی ،پور زهرا؛ علوی ،سیدعلی و محمدهیودی ،محمدرضا ( )1392تأثیر ویژگیهای قومی در
فرایند مشارکت سیاسی کشور (مطالعه میدانی :استان خوزستان) ،جغرافیا.199 –181 :36 ،11 ،
اصل فتاحی ،بهرام و نجارپور استادی ،سعید ( ،)1391بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سب های هویت با
میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر ،نخستین همایش ملی
شخصیت و زندگی نوین ،سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.
اطهری ،حسین و شهریاری ،ابوالقاسم ( ،)1393بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان مطالعۀ
موردی زنان شهر بوشهر ،زن در توسعه و سیاست.286-265 :2 ،12 ،6 ،
امینی کسبی ،حسین و نرگسیان ،عباس ( ،)1394تأثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی،
تحقیقات بازاریابی نوین.162-147 :2 ،5 ،
انصاری ،احمد ( ،)1396تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی (جوانان  20-35سال) کهگلویه و
بویراحمد در دوره اول ریاستجمهوری حسن روحانی ،رهیافت.167-145 :40 ،11 ،8 .
برجعلیلو ،سمیه ( ،)1386تفکر انتقادی ،سب های هویت و تعهد هویت .پیشبینی خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان پایه سوم دبیرستان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی ،دانشکاه تهران.
بزی ،مصطفی و حیدرزادگان ،علیرضا ( ،)1395بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سب های هویت
و رشد اجتماعی دانشآموزان ،دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم
تربیتی و روانشناسی ایران ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی،
https://www.civilica.com/Paper-CTCONF02-CTCONF02_169.html

پالیزبان» محسن ( ،)1390بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن،
فصلنامه سیاست.49-33 ،2 ،41 ،
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پناهی ،محمدحسین ( ،)1388بررسی رابطه هویت ملی با مشارکت سیاسی دانشجویان ،مورد :دانشجویان
دانشگاه قم ،کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده علوم اجتماعی.
پناهی ،محمّدحسین و خوشفر ،غالمرضا ( ،)1390بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی،
مطالعه موردی :استان گلستان ،پژوهشنامه جامعهشناسی جوانان.49-32 :)2( 1 ،
جعفرینیا ،غالمرضا ( ،)1390بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی
شهروندان شهر خورموج ،علوم سیاسی.69-78 :2 ،7 ،3 ،
جمشیدی ،مژگان و سروقد ،سیروس ( ،)1394نقش میانجی سب های هویت در رابطه بین تمایزیافتگی
خود و اعتیاد به اینترنت دانشآموزان دبیرستانهای غیردولتی ،فصلنامه روشها و مدلهای
روانشناختی ،سال ششم ،شماره .37-53 :20
حاتمی ،حمیدرضا ( ،)1394مدل ساختاری ویژگیهای شخصیتی و سب های هویتی با میانجیگری
ناگویی هیجانی در افکار خودکشی سربازان ،فصلنامه روانشناسی نظامی.41-57 :23 ،6 ،
حجازی ،الهه؛ برجعلیلو ،سمیه و نقش ،زهرا ( ،)1388رابطه سب های هویت ،تعهد هویت و
خودکارآمدی تحصیلی :آیا تعهد هویت نقش واسطهای دارد؟ مجله روانشناسی:4 ،13 ،
.377-390
حجازی ،الهه؛ ویسانی ،مختار؛ قادری ،محمدصدیق و یزدانپناه ،شایسته ( ،)1394رابطه سازوکارهای
دفاعی و سب های هویت با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان کارشناسی کوی دانشگاه
تهران ،ششمین همایش سراسری آسیبهای پنهان زیست دانشجویی ،کردستان ،جهاد
دانشگاهی واحد کردستان.
حسینیالمدی ،سیدعلی؛ احدی ،حسن؛ کریمی ،یوس ؛ بهرامی ،هادی و معاضدیان ،آمنه (،)1391
مقایسه تابآوری ،سب های هویتی ،معنویت و حمایت اجتماعی ادرا شده در افراد معتاد،
غیرمعتاد و بهبودیافته ،اعتیاد پژوهی.64-21:47 ،6 ،
حسنی ،قاسم ( ،)1389بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی
دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران در سالهای  .86-87فصلنامه علوم اجتماعی:50 ،
.31-48
حشمتی ،رسول ( ،)1388بررسی ناگویی خلقی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتال به اختالالت
سایکوتی  ،غیرسایکوتی و افراد بهنجار ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
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حمیدی ،فریده؛ مهدیه نج آبادی ،مجید و نمازیان نج آبادی ،ثمانه ( ،)1394بررسی رابطه بین اعتیاد
به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان متوسطه ،فصلنامه فناوری آموزش و
یادگیری.90-106 :3 ،1 ،
خا پور ،نعیمه ( ،)1390مقایسه دانشجویان با میزان اعتیاد به اینترنت متفاوت از لحا سالمت روان و
مؤلفههای آن ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
خانیکی،هادی و رهبر ،مصطفی ( ،)1394نقش ارتباطات میانفردی در مشارکت سیاسی مطالعۀ موردی:
انتخابات نهمین دورة مجلس شورای اسالمی در شهر تهران ،مطالعات اجتماعی.28-4 :2 ،9 ،
خدابخش ،محمدرضا و کیانی ،فریبا ( ،)1395نقش واسطهای مشکالت تنظیم هیجان در رابطه ناگویی
خُلقی با رفتارهای خوردن آشفته در بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی ،مجله دانشگاه
علوم پزشکی قم.44-51 :2 ،10 ،
داودی ،ایران و افشاری ،افروز ( ،)1390بررسی رابطه بین الکسی تایمیا با ویژگیهای شخصیتی در
دانشجویان ،پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره.137-150 :2 ،
دایی ،زهره ( ،)1395مدلیابی روابط بین سب های هویت ،سب فرزندپروری ادرا شده و ناگویی
هیجانی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ساری.
دالور ،علی ( ،)1391روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران :رشد.
درگاهی ،ح ،) 1382( .اعتیاد مجازی ،مقاالت هیئتعلمی دانشگاه تهران.
دلپسند ،کامل؛ ایار ،علی؛ خانی ،سعید و محمدی ،پریخان ( ،)1391حمایت اجتماعی و جرم :مطالعه
تطبیقی جوانان مجرم و عادی شهر ایالم ،فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران:2 ،1 .
.89-120
دینانی ،فروزنده ( ،)1392بررسی رابطه بین سب های هویت و خودپنداره با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان سال سوم دبیرستانهای شهرستان آمل ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساری.
دیویسون ،جرالد سی ( ،)1384آسیبشناسی روانی ،ترجمه دکتر مهدی دهستانی ،تهران :نشر ویرایش.
رافضی ،زهره و جوانمرد ،الهه ( ،)1394پیشبینی سالمت اجتماعی براساس مؤلفههای ناگویی خلقی
در کارکنان شهرداری ،فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.15-29 :19 ،
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رحیمینژاد ،عباس ( ،)1393ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سنجش عینی منزلت هویت من در
نوجوانان ،روانشناسی معاصر.62-49 :)2(9 ،1393 ،
رحیمینژاد ،عباس ( ،)1379بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در
دانشجویان دوره کارشناسی ،رساله دکتری روانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
سردارنیا ،خلیلاهلل ( ،)1390ضرورت مشارکت سیاسی نسل سوم جوانان در ایران ،نقد تشکلهای
مشارکتی و پیشنهاد مدل کارآمد ،فصلنامه سیاست.195-179 :2 ،41 ،
سرمد ،زهره؛ حجازی ،الهه و عباس بازرگان ( ،)1390روش تحقیق در علوم رفتاری ،تهران :انتشارات
آگه.
سیدامامی ،کاووس ( ،)1386مشارکت سیاسی دانشجویان :ارزیابی برخی از پیشبینیکنندههای
مشارکت سیاسی ،پژوهشنامه علوم سیاسی.103-112 :6 ،2 .
شکری؛ امید ،تاجی اسماعیلی ،عزیزاهلل؛ دانشورپور ،زهرا؛ غنایی ،زیبا و دستجردی ،رضا (،)1386
تفاوتهای فردی در سب های هویت و بهزیستی روانشناختی :نقش تعهد هویت ،فصلنامه
تازههای علوم شناختی.33-46 :2 ،9 ،
شولتز ،دوان و سیدنی ،الن ( ،)2000نظریههای شخصیت ،ترجمه یوس کریمی ( ،)1386تهران ،نشر
ارسباران ،چا ششم.
شمس اسفندآبادی ،حسن؛ کاکاوند ،علیرضا و ترابی ،زهرا ( ،)1390رابطه سب های دلبستگی و
هویت با سالمت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پیشدانشگاهی شهر قزوین ،فصلنامه
اندیشههای نوین تربیتی.108-129 :2 ،7 ،
شیخزکریایی ،وریا؛ محمدی ،امید؛ کریمی ،صالحالدین و نافعی ،ایوب ( ،)1395بررسی عوامل مؤثر
بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج ،زن در فرهن و هنر.588-573 :4 ،8 ،
طالبی ،الهه ( ،)1391بررسی رابطه سب های هویت و تعهد هویت با سب های دلبستگی در دانشجویان
دانشگاه آزاد ساری  ،90-91پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
عبداللهینژاد ،علیرضا؛ قاسمینژاد ،ابوذر و صادقی ،جواد ( ،)1395رسانههای اجتماعی و مشارکت
سیاسی در انتخابات رابطه استفاده از فیسبو تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی
دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند  ،94فصلنامه مطالعات رسانههای نوین.69-79 :2 ،
غفاری هشجین ،زاهد؛ بیگینیا ،عبدالرضا و تصمیم قطعی ،اکرم ( )1389عوامل مؤثر بر مشارکت
سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران ،دانش سیاسی. 240-207 :12 ،6 ،
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فتحی ،محمد؛ سهرابی ،فرامرز و سعیدیان ،مرتضی ( ،)1391مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سب های
هویت در دانشجویان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت ،مجله تحقیقات علوم رفتاری-99 :2 ،11 ،
.90
فرجزاده ،مهدیه ( ،)1393نقش شبکه ماهوارهای فارسی زبان بیبیسی در مشارکت سیاسی دانشجویان
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
عالمه طباطبایی ،پردیس آموزشهای نیمهحضوری.
قاسمی ،وحید ( ،)1390برآورد حجم بهینه نمونه در مدلهای معادله ساختاری و ارزیابی کفایت آن
برای پژوهشگران اجتماعی ،مجله جامعهشناسی ایران ،دوره  ،12شماره .138-161 :4
قاسمپور ،فاطمه ( ،)1393بررسی رابطه بین سب های هویتی و انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دوره
متوسطه شهرستان ساری ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
قنبرعلی ،رجبلو و حسینپناهی ،حلیمه ( ،)1396هویت قومی و توسعهیافتگی سیاسی (مطالعه موردی:
دانشجویان دانشگاه کردستان در سال تحصیلی  ،)95-94مطالعات توسعه اجتماعی-25 ،1 :10 ،
.46
کوندرا ،میالن ( ،)1392هویت ،ترجمه پرویز همایونپور ،تهران :انتشارت قطره.
محبی ،سیروس؛ رستمی ،مسلم؛ کالنتریپور ،سمیرا و سلطانی ،اقبال ( ،)1395بررسی عوامل اجتماعی
مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان در مناطق حاشیهنشین شهرها (موردمطالعه :مناطق
حاشیهنشین شهر کرمانشاه) ،علوم اجتماعی.172-145 :34 ،10 ،
محمدی ،افشین و شهیدیان ،احمد ( ،)1390بررسی راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان
باتأکیدبر شناسایی روابط میانفردی مؤثر در شبکه اجتماعی ،مطالعات رسانهای- 105 :14 ،6 ،
.119
مغانلو ،مهناز؛ آگپالروفایی ،مریم و شهرآرای ،مهرناز ( ،)1388رابطه سب های هویت و دینداری
دانشجویان ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.377-387 :4 ،15 ،
نادری ،احمد ( ،)1396فراتحلیل مشارکت سیاسی دانشجویان ایرانی :مطالعه اثربخشی عوامل
تبیینکننده ،مطالعات جامعهشناختی (نامه علوم اجتماعی سابق).290-259 :1 ،24 ،
نیکنام ،مژگان ( ،)1390اثربخشی درمانگری به شیوه آموزش تنیدگیزدایی بر رضامندی روانی و
تنیدگی ادرا شده باتوجهبه سب های هویت ،رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.
نظری علی ،اشرف ( ،)1390احزاب سیاسی و هویت ملی تاملی در کارکردها و چشماندازها ،مطالعات
ملی.98-73 :)45( 1 ،12 ،
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 بررسی مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه،)1393(  مریم،هادینژاد حسن؛ طباطباییان مریم و دهقانی
:2 ،20 ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،روابط موضوعی و واقعیت آزمایی بل
.169-162
 پژوهش و، نظریههای شخصیت (مفروضههای اساسی،)1378( . جی، دانیا، ای و زیگلر، الری،هجل
. انتشارات دانشگاه آزاد،)1379( ، ترجمه علی عسگری،)کاربرد
، انتشارات سمت، مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل،)1393(  حیدر علی،هومن
.چا اول
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