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 پرسشنامهنفر( انتخاب و  42در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن )هرکدام 

 های هویتی برزونسکی را تکمیل کردند. سبک

سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت 

که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم  رمین منافی عفت، اطالعاتی بود، درحالیمج

 معنادار و مثبت همبستگی اطالعاتی و هنجاری هویتی سبک دو بانیز  بود. سطح تعهد

 .داشت

ها با سبک هویتی غالب  گیری و حل مسئله آن سطح تعهد زندانیان و سبک تصمیم

توان در  آمده از این تحقیق می  دست های به ز دادهتنیده است، بنابراین، ا این گروه درهم

ها و درروند بازجویی از هر یک از زندانیان سود  های تربیتی و اصالحی زندان برنامه

 جست.

 سبک هویتی، جرم، زنان زندانی، سطح تعهد. :هاي كلیدي واژه

 

 مقدمه

و زندانیان جرم و جنایت، تاریخی به قدمت بشریت دارد و مسائل مربوط به مجرمان 

ترین و  انگیزبر پزشکی، یکی از چالش ویژه ارتباط آن با مشکالت و مسائل روان به

 (.0: 0229، 1های پژوهش است )والم اسلی ترین زمینه فعال

های ناشی از  همزمان با گسترش انقالب صنعتی و افزایش دامنه نیازها، محرومیت

دار فساد،  سترش شدید و دامنههای زندگی، موجب گ عدم امکان برآورده شدن خواست

                                                           
1. Walmsley 
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عصیان، تبهکاری و سرگردانی، دزدی و انحرافات جنسی و دیگر انحرافات در اطفال، 

های اجتماعی  نوجوانان و بزرگساالن زن و مرد شده است. این مسئله در برخی از گروه

عه های جام توجه و پنهانی رایج بوده و در زندگی خانواده بویژه قشر زنان به شکل قابل

 (.39: 0224و همکاران،  1کند )لینکز تزلزل ایجاد می

ویژه عرصه  های گوناگون زندگی و به از آنجا که زنان تأثیرات متعددی بر عرصه

بارتری برای  دارند، جرم آنان )اعتیاد، فحشاء، سرقت و غیره( آثار بسیار زیان خانواده

اهد داشت )ملکیان و شریفیان، ویژه کانون خانواده و تربیت فرزندان خو جوامع بشری به

دهد که شیوع جرم در بسیاری از کشورها در  (. آمارهای موجود نشان می141: 1911

شود  روز بیشتر می حال افزایش است و همگام با این پدیده، تعداد زنان زندانی روزبه

 ها (. از سوی دیگر در همه فرهنگ923: 1919)بشری اوالد، فروغان، دادخواه و دالور، 

گیری شخصیت موردپذیرش جامعه است.  ایجاد هویت یکی از شرایط اساسی شکل

بررسی تحقیقات نشانگر آن است که افراد به کمک هویت است که به تدوینی از 

ها در تعارض  های اجتماعی جامعه آن رسند و اگر این تعریف با واقعیت خویشتن می

ت رفتاری و تحصیلی و غیره را هایی مثل ناپختگی، فشار روانی و مشکال باشد، حالت

 (.12: 1911کنند )بهاری و فرکیش،  تجربه می

ها اشاره  های مرتبط با زندانیان که در قسمت مبانی نظری به آن اغلب پژوهش

اند، ازآنجاکه هویت و  خواهد شد بیشتر به بررسی اختالالت روانی و شخصیتی پرداخته

گیری و رفتارهای بزهکارانه  شخصیت ارتباط تنگاتنگی باهم داشته و در سبک تصمیم

دیده کمتر به مسئله سبک هویتی و  وه آسیبهای این گر تأثیر نیست و در پژوهش بی

                                                           
1. Links 
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شده است، مسائل اساسی که محقق به دنبال تدارک پاسخ علمی  تعهد هویتی پرداخته

: آیا سبک هویتی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم این کهاند از  هاست عبارت برای آن

جود دارد؟ تفاوت دارد؟ آیا بین سبک هویتی زنان زندانی و سطح تعهد آنان رابطه و

بنابراین، از آنجا که این تحقیق به لحاظ ماهیت، اکتشافی است، بجای طرح فرضیه، به 

 بیان سواالت تحقیق و جستجو برای یافتن پاسخ همت گماشته است.

 

 

 

 مبانی نظري پژوهش

هویت از جمله موضوعاتی است که امروزه مدنظر روان شناسان، جامعه شناسان و 

پردازند.  تبع ارتباط خود با این موضوع، به آن می هرکدام بهمداران است که  سیاست

برای روان شناسان آنچه اهمیت دارد، ثبات هویت افراد و کسب هویت موفق و گذر 

 (.079: 0221، 1آمیز از بحران هویت است )گیدنس موفقیت

توجه  گونه که گفته شد مسئله هویت و خودشناسی یکی از مسائل مورد همان

تاریخ بوده است. بحث خودشناسی در حوزه فلسفه، عرفان و ادیان مطرح  بشر در طول

شناسی،  شناسی جدید موردبحث قرارگرفته است. علم روان در روان سرانجامبوده و 

                                                           
1. Gidness 
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های گوناگون آن و نیز  خود و جنبه مانند:موضوع خودشناسی را با اصطالحاتی 

 با "من"حله مهم تحول توجه قرار داده است. اختصاص یک مر اصطالح هویت مورد

نقش جایگاه این مفهوم را در تشکیل  "هویت یافتگی در برابر آشفتگی"عنوان 

(. 09: 1973، به نقل از رحیمی نژاد، 1931سازد )اریکسون،  شخصیت برجسته می

دهد که تأکید  هایی مانند خود و من ترجیح می اریکسون هویت را به این دلیل بر واژه

 ای درونی شخصیت است.ه آن بر فرد و جنبه

یافته را حاصل تالش بر روی هویت از دوران کودکی تا  اریکسون، هویت سازمان

که در  رسد، درحالی هایش می داند. در هویت موفق، فرد به شناسایی ایده آل به امروز می

ها را که جزء اساسی  هویت سردرگم، فرد توانایی رشد و تولید یک مجموعه از ایده آل

گیری هویت فرد، عوامل  گسالی است، ندارد. طبق نظر اریکسون در شکلهویت بزر

رسد، نقش دارند. از بین عوامل  متعددی در طول مدتی که فرد به بزرگسالی می

داند.  گیری هویت فرد برجسته می در شکلرا گوناگون، او نقش اشتغال و ایدئولوژی 

توان پی برد که  لوژی در افراد میدرواقع به نظر او با توجه به چگونگی اشتغال و ایدئو

گرفته و محکمی دارد یا خیر و این همان نمود رفتاری هویت است   فرد هویت شکل

 (.74-71: 1911)بهبودی، 

شود، تعهد است. او  هویت توسط اریکسون مطرح می همفهوم دیگری که در حوز

داند.  دار میها و روابط پای ها، آرمان وکاست ارزش تعهد را ظرفیت پیگیری بی کم

های اجتماعی و مشکالتش  فعاالنه خود را با حیطه ،بنابراین، افراد با هویت مستحکم

اند تا در قبال تصمیمات مهم زندگی فعاالنه تالش نمایند تا به  منطبق کرده و در تالش
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، 1نمایند )اریکسون گیری درست برسند و نسبت به آن نیز احساس تعهد می تصمیم

 (.41: 1913خباز،  ؛ به نقل از1339

 که رفتار و کند میو هدفمند ایجاد  دار جهتتعهد یک چارچوب ارجاعی 

تحقیقات  شود. میبازخوردهای آن در درون این چارچوب بازبینی، ارزیابی و تنظیم 

که تعهدات ثابت شخص نقش مهمی را در تقویت عملکرد و  دهد میزیادی نشان 

شرایطی که او سعی  دربه رفتار فرد،  تعهد. ندکن میاجتماعی وی بازی  -سالمت روانی

مطالعات نشان داده است افرادی که بخشد.  میثبات ، دارد طور دیگری عمل کند

ساختارها یا تعهدات هویتی  گیرند میراهبردهای اطالعاتی و هنجاری را به کار 

بقا و  گیری شکلهرچند  .اجتنابی دارند /نسبت به افراد دارای سبک مغشوش تری قوی

هویت بر اساس فرایندهای خاص خود صورت  های سبکاین تعهدات در هریک از 

ساختار هویت  که ساختار هویت افراد اطالعات مدار از نوع شناختی و طوری بهگیرد  می

اما  ت.نوجوانان هنجار مدار از نوع هیجانی و بدون تفکر و پردازش نقادانه اس

عنی فاقد یک دیدگاه ثابت و واضح درباره طورکلی افرادی که تعهد کمی دارند ی به

صورت  هستند، ممکن است اجتماع را به کنند میخودشان و دنیایی که در آن زندگی 

مدیریت ناپذیر بدانند؛ یعنی از  بینی و پیش  ومرج، غیرقابل یک مجموعه پر از هرج

 (.43: 1913)فارسی نژاد و حجازی،  سالمت اجتماعی پایینی برخوردار باشند

، هویت در یک کنش متمادی با جهان فیزیکی و 0طبق دیدگاه برزونسکی 

شود.  های شناختی ظاهر می کند و این فرایند رشدی در قالب ساخت اجتماعی رشد می

                                                           
1. Erikson 

0. Berzoneskey 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D33409&ei=F3FmU--2NqvD4gTM8YGYDw&usg=AFQjCNHRY57_Rjoq-EHXZVQB9bra0CLu0g&sig2=OjMaMZNaM68mWJjVppMjgA&bvm=bv.65788261,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D33409&ei=F3FmU--2NqvD4gTM8YGYDw&usg=AFQjCNHRY57_Rjoq-EHXZVQB9bra0CLu0g&sig2=OjMaMZNaM68mWJjVppMjgA&bvm=bv.65788261,d.bGQ
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بر اساس نظر برزونسکی هویت اساساً یک نظریه راجع به خویشتن است که شامل 

های خویشتن، عملکردی  نظریههای منطبق با افراد است.  فرضیات، ساختارها و قیاس

عنوان چارچوب حل مسئله و تفسیری  ها به کارکردگرایانه دارند، از این حیث که آن

کنند که بایستی هنگام مواجهه با مسائل زندگی جهت حفظ کارآمدی فرد مورد  عمل می

نظارت قرارگرفته، ارزیابی شوند و در صورت نیاز اصالح شوند. افراد در چگونگی 

های متفاوت برخورد و  اند. این روش شان متفاوت ، استفاده و اصالح هویتارزیابی

شوند  های هویت معرفی می عنوان سبک هدایت موضوعات مربوط به هویت به

 .(11: 0221، 1)فیلیپس

 -برزونسکی الگویی را مطرح کرده است که به تفاوت در فرایندهای شناختی

اق هویت خودشان تأکید دارد )برزونسکی اجتماعی جوانان در ساخت، نگهداری و انطب

 اجتماعی به تفاوت برجسته در درگیری و -(. این الگوی شناختی091: 0221، 0و کوک

گیری، حل مسائل شخصی و  یا اجتناب افراد از تکالیف گوناگون چون تصمیم

کارهایی است که  کند. این سبک هویت دارای ساز و می موضوعات هویت اشاره

کند.  دهی و مرور می رب مرتبط با خود را کدگذاری، پردازش و سازماناطالعات و تجا

در سه سطح )اطالعاتی، هنجاری و سردرگم  دست کمفرایندهای متفاوت فرض شده 

 –های شناختی ها شامل پاسخ اجزای اساسی آن بیشترد. نرو اجتنابی( به کار می –

برند. انتظار شکست،  می رفتاری خاصی است که افراد در زندگی روزمره خود به کار

                                                           
1. Philips, T. M 

0. Kuk 
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ثبات  رفتارهای نامناسب و راهبردهای خود معلولیتی باعزت نفس پایین، خود پنداره بی

 (.13 :0222 های افسردگی مرتبط است )برزونسکی و کوک، و سطح باالی واکنش

عنوان فرایندی شناخت محور، شامل  هویت به 1گرایی، اکتشاف در دیدگاه ساخت

شده خارجی است )برمن و   های گوناگون ارائه ضانه و مستدل شقغر بررسی و توجه بی

(. در این رویکرد اکتشاف مؤثر 042: 0221؛ برزونسکی و کوک، 194: 0220همکاران، 

اجتماعی و هم کفایت در حل مسئله است.  –شناختی  هویت هم شامل سبک

های مربوط به هویت  اجتماعی به رویکرد نوعی فرد در برابر انتخاب –شناختی  سبک

 در زندگی او اشاره دارد، که افراد گوناگون دارای تمایل نسبی به سه سبک ذیل هستند:

های گوناگون مربوط  : تمایل به مشخص کردن و مرتب کردن از بین راهاكتشاف

 به آینده.

 ترین حالت ممکن. ان در سریعراه حل آس : تمایل به انتخاب یک0تمامیت

 گیری )برزونسکی و کوک، : تمایل به طفره رفتن کلی از فرایند تصمیم9اجتناب

0221 :041.) 

(، افراد فعاالنه از 001: 0221شوارتز و کرتینز، )گرایی کرتینز  در دیدگاه ساخت

آن  گزینند و در برابر انتخاب خویش و نتایج میان شقوق گوناگون هویت یکی را برمی

تحول خویشتن هستند. برزونسکی اشاره  هایجادکنند ،مسئولیت دارند. بنابراین افراد

                                                           
1. Exploration 

0. Closure 

9. Avoidance 
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سال به باال( ازلحاظ شناختی آمادگی استفاده از هر  11کند که همه نوجوانان عادی ) می

اجتماعی را دارند و تفاوت معناداری بین عملکرد هوشی و  –سه راهبرد شناختی 

ت. تفاوت موجود در استفاده از راهبردهای گوناگون به آزمون تحصیلی پیدا نشده اس

بینی، میزان  تقاضاهای محیطی، پیامدهای گذشته و قابل پیش :عوامل انگیزشی افراد مانند

شناختی، خود پنداره  درگیری شخصی، انتظارات فرهنگی و اجتماعی، ترجیحات سبک

 (.041: 0221گردد )برزونسکی و کوک،  ها برمی و خود کارآمدی آن

شده است،  های سبک هویت برزونسکی به سه سبک هویت متمایز اشاره در مدل

ها  اجتنابی، که این سبک –سبک اطالعاتی، هنجاری، سبک سردرگم :اند از که عبارت

ای است. درواقع این نظریه عنوان  های مقابله ناشی از استراتژی حل مسئله یا مکانیسم

های روزانه استفاده  ها جهت اداره کردن موقعیت ککند که افراد از یکی از این سب می

طور فعال قادر به انتخاب یکی از این سه  کنند. برزونسکی، اعتقاد دارد که افراد به می

واقع  باشد و در ترین سبک می سبک هویت اطالعاتی، ظاهراً سازگارانه باشند: سبک می

های روزانه است.  اداره موقعیتیک استراتژی حل مسئله و یا مکانیسم کنار آمدن برای 

شناخت و سطح باالیی از خودپنداری است  مندیک اکتشاف فعال و تعهد منعطف، نیاز

(. سبک هنجاری، بر اساس تقلید و تبعیت از افراد مهم در 197: 0224)برزونسکی، 

 هزندگی فرد بناشده است و شامل یک دیدگاه بسته ذهنی، غیر منعطف و یک خود پندار

اکتشاف است. این افراد تمایل به درخواست کمک و مشاوره از  هکنند سرکوب ثابت و

ها از  دارند و آنرا افراد برجسته و مهم زندگی خود و حرکت بر روی استانداردها 

االمکان در  شان تعارض دارد، اجتناب کرده و حتی برخورد با اطالعاتی که با خود پنداره

 کنند. مقابل تغییرات مقاومت می
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 طور مثبـت به اطالعاتی هویت سبک ستا  کرده مطرح کـه برزونسکی طور انهم

 اطالعـاتی، هویت سبک دارای دارد. افراد مستقیم مسائل، رابطه منطقی و بـا پردازش

اما  .هستند هویت های سبک سایر به نسبت بیشتری و استقالل خودمختـاری دارای

، 1سیشوب هستند )برزونسکی، هویـت هنجاری هماننـد شایسـتگی، احساس ازنظر

 آمیز و اجتنابی، سمبل برخورد طفره –(. سبک سردرگم033: 0211، 9سوننز و 0دوریز

مسامحه در مشکالت است، یک استراتژی متمرکز بر هیجان که با سطح پایینی از تعهد 

ه باشد. این افراد معموالً توجه کمی ب ثباتی خود پنداره همراه می نفس و بی به و اعتماد

ها درگیر یک  هایشان دارند، شاید بتوان گفت که آن مدت انتخاب آینده و یا نتایج طوالنی

 (.14: 0221، 4اکتشاف سازمان نایافته و تصادفی هستند )شوارتز

باشد،  کننده آینده می شود هویت وابسته به گذشته و تعیین در این میان گفته می

ا بافت اجتماعی و زندگی خانوادگی فرد نوعی در ارتباط ب ارتباط هویت با گذشته به

تر و نامساعدتر از گذشته افراد عادی  ای که شاید برای یک مجرم سخت است، گذشته

کننده آینده است که ساختار محکم  جامعه است. عالوه بر این، هویت از این نظر تعیین

یی دارد و شان نقش بسزا نفس و تعهد افراد به وظایف و موفق آن، در افزایش اعتمادبه

آمیز و  گیری چنین هویت سالم و موفقی، احتمال وقوع رفتار خشونت به دنبال شکل

تری  های مناسب حل های گوناگون کاهش خواهد یافت و فرد از راه ناپخته در موقعیت

                                                           
1
. Cieciuch 
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. Duriez 
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. Soenens 
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، 1؛ کروگر0: 1919جهت مواجهه با مشکالتش استفاده خواهد کرد )سعادتی شامیر، 

0222 :023.) 

کند از دو طریق  به هویت موفق و مثبت دست یابد، سعی می اگر شخص نتواند

آمده یک هویت  دست که هویت به هویتی پیدا کند، درحالی ،بزهکاری و انزوا یا انفعال

(. پژوهش سعادتی شامیر، 13: 1912خورده است )جراره،  مخصوص افراد شکست

ویتی اطالعاتی از ( نیز نشان داد که افراد دارای سبک ه1: 1913شهرآرای و فرزاد )

که افراد دارای سبک هویتی  باالترین سطح مسئولیت و تعهد برخوردارند، درحالی

 پذیری و تعهد برخوردارند. ترین سطح مسئولیت اجتنابی از پایین-سردرگم

با توجه به جایگاه و اهمیتی که هویت فرد در نحوه تعامالت فرد در اجتماع دارد، 

تواند در بروز رفتارهای بزهکارانه و ارتکاب  ی افراد میآید نوع سبک هویت به نظر می

که توسط برزونسکی و  ای ها مؤثر باشد. در همین راستا بررسی جرم از جانب آن

اجتنابی نسبت به  -انجام شد، نشان داد که افراد با سبک هویت سردرگم 0فراری

ل گرایش اختالل سلوک، بزهکاری، سوءمصرف مواد و الک :مشکالت رفتاری مانند

با  (. در پژوهشی که توسط شاره و آقا محمدیان110: 0223دارند )برزونسکی و فراری، 

خانه انجام شد، این نتیجه به  از دختران فرار و هویت های پایگاه بین موضوع رابطه

 کمتری تعهد به و باشد کرده تجربه را هویت بحران کمتر فرد دست آمد که هرچه

نوعی نشانگر نقش  خانه نماید و به از فرار به اقدام که دارد احتمال بیشتر باشد رسیده

                                                           
1
. Kroger 

0. Ferrari 
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شان است )شاره و آقا محمدیان،  های افراد در زندگی گیری هویت و تعهد در تصمیم

1913 :104.) 

ی پردازش هویت رابطه دارد. افراد با ها سبکتوان گفت که تعهد هویت با  می

اجتنابی  ایسه با افراد سردرگم/ی پردازش اطالعاتی و هنجاری در مقها یریگ جهت

؛ به نقل از 1332)برزونسکی،  دهند یمی نشان تر یقوفردی  قراردادهایتعهدات و 

میزان تعهد در افراد متفاوت است. (. 77: 1913آبادی،  دانشور پور، غنایی، شکری و زین

افراد با سبک اطالعاتی و هنجاری دارای تعهد شخصی قوی هستند و افراد با سبک 

ینی برخوردارند. تعهد همراه با کاوشگری یاجتنابی از سطح تعهد پا -هویت مغشوش

گیری در مورد عقاید و  کند که افراد بر اساس آن به تصمیم چارچوبی ایجاد می

گیرند. افرادی که  ها بهره می پردازند و در حل مسائل خود از آن های خود می دیدگاه

ها به سعی و کوشش  هستند، برای رسیدن به آن شده خود متعهد  نسبت به اهداف تعیین

 احساس خود توان با پذیرند. این ویژگی را می پردازند و هرگونه مشکلی را می می

 کارآمدی همراه دانست.

علی لو  در راستای ارتباط میان تعهد و سبک هویتی افراد، پژوهش حجازی و برج

و هنجاری هویت بر تعهد هویت اطالعاتی  های سبکتأثیر مستقیم و معنادار حاکی از 

بر نظریه هویت برزونسکی  . این یافته تأییدی(14: 1911علی لو،  )حجازی و برج است

افراد با سبک اطالعاتی و هنجاری دارای تعهد قویتر در مقایسه با  شود. میمحسوب 

البته تعهد در افراد با سبک هویت  .اجتنابی هستند -سبک مغشوش افراد دارای

از  ای دامنهاست و متشکل از  صورت تعهد شناختی و مبتنی بر جستجوگری به اطالعاتی

ای منسجم از  شبکه  دقت درون صورت شناختی و به نقطه نظرات و باورهایی است که به

بدون پردازش  اما تعهد در سبک هنجاری اند. شده ریزی پایهباورهای منطقی  عقاید و

که در مدل مالحظه  طور همانگیرد.  مینقادانه و ارزیابی اطالعات مرتبط صورت 



  

 

 

 
 03  رابطه سبك هويتي غالب با سطح تعهد   ...     

. اجتنابی تأثیر معنادار و منفی بر تعهد هویت دارد -سبک هویت مغشوش کنیم می

که افراد با  دارد میحاضر با نتایج پژوهش برزونسکی همسو است؛ وی بیان  های یافته

پذیر قرار دارند، زیرا فاقد  شدت آسیب یک موقعیت بهاجتنابی در  -سبک مغشوش 

و مسائلی از قبیل اختالالت  دار مشکلتعهد هویت هستند و به همین علت رفتارهای 

و افسردگی را  نژند روان های واکنشخوردن، مشکالت مربوط به مدرسه و تحصیل، و 

 (.191: 0224، برزونسکیکنند ) میتجربه 

های متنوعی وجود دارد، که در این مقاله به  بندی قسیمدر مورد انواع جرم نیز ت

، جرم را در چهار 1شود؛ سیگل سو بود اشاره می ها که با تحقیق حاضر هم یکی از آن

 دهد: گروه عمده قرار می

 شدید. وجرح ضرب مسلحانه، سرقت قتل، آمیز: شامل خشونت جرایم .1

 بر مبتنی و بوده جنایی قانون برخالف که است اعمالی شامل مالی: جرایم .0

 در خیانت سرقت، مانند است، زور به توسل بدون غیر، مال به اضرار و یا سود کسب

 چک بالمحل. صدور و امانت

 غیرقانونی های فعالیت شامل سفید یقه جرایم یافته: سازمان و سفید یقه جرایم .9

 های فعالیت به یافته سازمان جرایم و هستند جامعه تر مرفه های بخش در که افرادی است

 دارند را متعارف سوداگری های ویژگی از که بسیاری گردد می اطالق ای هماهنگ یافته

 مالیاتی. های برداری هکال اختالس، رشوه، مانند: شوند می غیرقانونی محسوب اما

 شود می غیرقانونی اعمال از دسته آن اخالق: شامل و عمومی نظم علیه جرایم .4

 چالش را به شده  پذیرفته اخالقی اصول و کند می تهدید را جامعه عمومی که بهبودی

                                                           
1. Siegel, L. J 
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مواد مخدر )سیگل،  از استفاده و گری روسپی یا فحشاء بازی، همجنس کشند، مانند می

0221 :492.) 

ها در زندانیان به  دهد که بیشتر پژوهش شده نشان می های انجام مروری بر پژوهش

و  1که مسئله هویت اند، درحالی تهبررسی اختالالت روانی و اختالالت شخصیت پرداخ

تأثیر  آید و در وقوع جرم توسط زنان بی اهمیت به نظر نمی عبور از بحران هویت نیز کم

های  یافته نیست، چراکه هویت و شخصیت ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. در این راستا

رابطه  جرایمپژوهش علمی و حیدری نشان داد که بین پایگاه هویت جوانان و ارتکاب 

طور  داری وجود دارد، نمرات پایگاه هویت آشفته یا پراکنده در جوانان مجرم به معنی

باشد و هرچه فرد  داری باالتر از میانگین این پایگاه هویت در جوانان عادی می معنی

کمتر بحران هویت را تجربه کرده باشد و به سطح تعهد کمتری رسیده باشد، بیشتر 

 (.31: 1932تارهای مجرمانه اقدام کند )علمی و حیدری، احتمال دارد که به رف

ساله در دو گروه  04تا  11در پژوهش علمی و حیدری مقایسه بین مردان جوان  

مجرم و عادی است و هدف پژوهش بررسی رابطه پایگاه هویت و جرم است، در این 

رم داشته تواند در وقوع ج پژوهش نیز با توجه به نقش و اهمیتی که سبک هویتی می

خصوص در  های اندکی در این زمینه، به باشد و با در نظر گرفتن این نکته که پژوهش

شده است، پژوهشگر به دنبال تدارک پاسخ علمی به این  جامعه زنان زندانی، انجام

سؤال تحقیق است که آیا بین سبک هویتی زنان زندانی و سطح تعهد آنان رابطه وجود 

 دارد؟

                                                           
1. identity 
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 روش پژوهش

آماری این پژوهش شامل زنان  های است. جامع ی مقایسهحاضر از نوع علّپژوهش 

باشد که به دلیل سرقت، قتل، منکرات، اعتیاد و بدهکاری در  زندانی استان تهران می

های الزم با  بردند. این پژوهش پس از انجام هماهنگی در زندان به سر می 1930سال 

در زندان مرکزی  1930ماهه در سال  9باً زمانی تقری هفاصل ها، در یک سازمان زندان

شده صورت گرفت،  بندی گیری به روش تصادفی طبقه زنان استان تهران اجرا شد. نمونه

مالی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و حمل  جرایمزیرگروه  1ترتیب که زندانیان به  این به

صورت  نفر به 42منکراتی تقسیم و از هر گروه  جرایمآن، قتل و مشارکت در قتل و 

 تصادفی انتخاب شدند.

ها و اطالعات الزم، از  منظور دستیابی به اهداف پژوهش و جهت گردآوری داده به

سبک هویت  پرسشنامهبرزونسکی استفاده شد.  1(ISIسبک هویت ) پرسشنامه

کاغذی است که سه سبک هویت گوناگون یعنی سبک -مداد پرسشنامهبرزونسکی یک 

آن نیز  هکند و چند ماد اجتنابی را بررسی می-هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگمی

و همکاران مورد  0توسط وایت پرسشنامهمربوط به سطح تعهد افراد است. این 

سبک هویت سؤال آن در ارتباط با  11سؤال است که  42تجدیدنظر قرارگرفته و دارای 

سؤال هم  3اجتنابی و  -سؤال آن در ارتباط با سبک هویت سردرگم 12اطالعاتی، 

سؤال آن نیز  12باشد. عالوه بر سه سبک هویت،  مربوط به سبک هویت هنجاری می

بر اساس مقیاس  پرسشنامه ها در این کننده های شرکت مربوط به تعهد است. پاسخ

                                                           
1. Identity Style Inventory 

0. White, J. M 
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گذاری  نمره 1تا گزینه کامالً موافقم= 1خالفم =ای از گزینه کامالً م درجه 1لیکرت 

 (.041: 1331و همکاران،  1شود )وایت می

، برای سبک 30/2برزونسکی آلفای کرونباخ را برای سبک هویت اطالعاتی 

گزارش کرد  79/2اجتنابی -و برای سبک هویت سردرگم 33/2هویت هنجاری 

 پرسشنامه هتجدیدنظر شد ه(. وایت و همکاران برای نسخ779: 1330)برزونسکی، 

های هویت  را به ترتیب برای سبک 71/2و  34/2، 13/2سبک هویت، آلفای کرونباخ 

را برای تعهد  73/2اجتنابی و همچنین آلفای کرونباخ -اطالعاتی، هنجاری و سردرگم

(. در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ برای هر 11: 1919به دست آوردند )غضنفری، 

و  37/2، 32/2سردرگم/ اجتنابی به ترتیب  هویت اطالعاتی، هنجاری، های یک از سبک

منظور بررسی اعتبار این  (. به042: 1331به دست آمد )وایت و همکاران،  71/2

ضرایب همبستگی بین عوامل را به  ،وایت و همکاران پس از تحلیل عاملی پرسشنامه

و  11/2، 73/2اجتنابی  های هویت اطالعاتی، هنجاری و ترتیب برای سه عامل سبک

( اعتبار سازه این آزمون را توسط روش تحلیل 1919گزارش کردند. فارسی نژاد ) 14/2

این  این کهبود. ضمن  71/2برداری  عاملی موردبررسی قرارداد، که اندازه کفایت نمونه

د زمان و افتراقی مطلوبی برخوردار است )آقاجانی، فرزا در ایران از روایی هم پرسشنامه

 (.143: 1917و شهرآرای، 

                                                           
1. White, J. M 
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های  های این پژوهش با استفاده از روش سؤالها:  تحلیل داده و  روش تجزیه

تحلیل قرار  و  والیس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه-آمار استنباطی، آزمون کروسکال

 گرفت.

 

 هاي پژوهش یافته

های انجام آزمون  مفروضهدار نبودن نتایج آزمون لوین، ازآنجاکه یکی از  با توجه به معنی

جز در متغیر سبک هویتی اطالعاتی در دو  پارامتریک وجود ندارد و واریانس متغیرها، به

والیس جهت -متغیر دیگر همگن است بنابراین، از روش غیر پارامتریک کروسکال

 شده است. گزارش  1تعیین سبک هویتی غالب در هر گروه استفاده شد که در جدول 

هاي هویتی در نمونه موردمطالعه با  سبک والیس براي-بررسی آزمون كروسکال -1جدول 

 توجه به نوع جرم

 نوع جرم 
میانگین 

 ها رتبه
 مجذور خی

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

سبک هویتی 

 هنجاري

 حمل مواد اعتیاد و

 مخدر
70/120 

 قتل و مشارکت در 224/2 4 417/11

 قتل
03/103 

 34/11 اعمال منافی عفت
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 14/123 برداری کاله

 94/11 سرقت

هویتی  سبک

 اطالعاتی

 حمل مواد اعتیاد و

 مخدر
43/124 

293/3 4 23/2 

 قتل و مشارکت در

 قتل
21/102 

 72/17 اعمال منافی عفت

 94/129 برداری کاله

 30/13 سرقت

سبک هویتی 

 سردرگم

 اعتیاد و حمل مواد

 مخدر
41/112 

247/3 4 23/2 

 قتل و مشارکت در

 قتل
31/33 

 91/19 اعمال منافی عفت

 94/117 برداری کاله

 73/31 سرقت
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( نشان داد، از بین سه سبک 1 طور که آزمون کروسکال والیس )جدول همان

تفکیک های سبک هویتی هنجاری در میان زنان زندانی به  هویتی موجود، تنها بین نمره

تفاوت معناداری وجود دارد. زنان زندانی با جرم قتل و  ،پنج نوع جرم صورت گرفته

که  مشارکت در قتل بیشترین میانگین نمره را در سبک هویت هنجاری داشتند درحالی

برداری و  های اعتیاد و حمل مواد، کاله سبک هویت غالب در زنان زندانی با جرم

ی بود. زنانی نیز که مرتکب اعمال منافی عفت اجتناب–سرقت، سبک هویت سردرگم

 بودند در سبک هویت اطالعاتی بیشترین میانگین نمره را داشتند.

های هویتی در  در پاسخ به این سؤال که آیا بین سطح تعهد و هر یک از سبک

 ای وجود دارد از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. زنان زندانی رابطه

 

 هاي هویتی در نمونه مورد ی همبستگی بین سطح تعهد و سبکماتریس بررس -2 جدول

 مطالعه

 معنادار است. 21/2* در سطح  

 

های  تعهد و سبکماتریس بررسی همبستگی بین » 0های جدول  با توجه به داده

 آمده است: دست ، نتایج زیر به«هویتی در زنان زندانی موردمطالعه در این پژوهش

 سردرگم/اجتنابی سبک سبک هنجاری سبک اطالعاتی متغیرها

 تعهد
R 90/2 07/2 29/2- 

 31/2 221/2*  221/2*  مقدار احتمال
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( رابطه مثبت r=90/2و 221/2p< ،137= dfبین تعهد و سبک هویتی اطالعاتی ) -

مطالعه با سبک هویتی  و معنادار وجود دارد. این بدان معناست که زنان زندانی مورد

 بیشتری برخوردارند. اطالعاتی از سطح تعهد

( رابطه مثبت r=07/2و 221/2p< ،137= dfبین تعهد و سبک هویتی هنجاری ) -

و معنادار وجود دارد. به این بیان که زنان زندانی مورد مطالعه با سبک هویتی هنجاری 

 از تعهد بیشتری برخوردارند.

 

 گیري بحث و نتیجه

سبک هویت زنان زندانی بر اساس تا آنجا که جستجوی محقق نشان داد، پژوهشی که 

توان گفت که یافته پژوهش  وجود می  این مشخص کند یافت نشد، بارا نوع جرم 

( که به بررسی رابطه میان پایگاه هویت 19: 1932حاضر با پژوهش علمی و حیدری )

ها پرداخته بودند، و نیز با پژوهش باقری و همکاران مبنی  جوانان و ارتکاب جرم در آن

های دلبستگی و نوع هویت زندانیان و همچنین با پژوهش شاره و  عیین رابطه سبکبر ت

های هویت و فرار دختران از خانه  ( که با عنوان رابطه پایگاه100: 1911آقا محمدیان )

سبک هویت  یا شدههای  شده است، صرفاً از این نظر که در هر یک از پژوهش  انجام

 .باشد راستا می بینی کردند، همخوان و هم درس پیشمجرمان را آشفته یا سردرگم و زو

در بررسی رابطه موجود میان تعهد هویت و سبک هویتی؛ نتایج این پژوهش با 

( ازنظر ارتباط 94: 1913( و فارسی نژاد و حجازی )1332نتایج پژوهش برزونسکی )
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ک مستقیم و معناداری که میان سبک هویتی و تعهد وجود دارد، همخوان است. سب

هویت هنجاری با تمایل به پیروی از نظرات و اعتقادات افراد مهم و همچنین تحمل 

نفر به  91ها قتل بود،  شود، در گروهی که جرم آن کمتر در شرایط مبهم مشخص می

نفر به علت مشارکت در قتل در زندان بودند، افرادی که خود  0علت ارتکاب قتل و 

دانستند  کثراً مشکالت اخالقی و اعتیاد مقتول میمرتکب قتل شده بودند، علت قتل را ا

ها را در شرایطی قرار داده بوده است که این افراد به راهی جز قتل فکر نکردند،  که آن

دو نفر دیگر نیز به تبعیت از همسر خود درگیر قتل شده بودند. شاید تحمل کم این 

ها است  رتبط با نوع هویت آنشان که م شان به پیروی از افراد مهم زندگی افراد و تمایل

تأثیر نبوده  ها بی گیری هویت هنجاری آن شان که در شکل و شرایط نامساعد زندگی

 است، این افراد را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است.

برداری و سرقت، سبک  های اعتیاد و حمل مواد، کاله سه گروه زنان زندانی با جرم

بالً در تعریف این سبک مالحظه شد که فردی که اجتنابی داشتند، ق –هویت سردرگم 

آمیز و مسامحه در مشکالت  اجتنابی دارد، سمبل برخورد طفره -سبک هویت سردرگم

نفس و  به است، یک استراتژی متمرکز بر هیجان که با سطح پایینی از تعهد و اعتماد

آینده و یا نتایج باشد. این افراد معموالً توجه کمی به  ثباتی خود پنداره همراه می بی

ها درگیر یک اکتشاف  هایشان دارند، شاید بتوان گفت که آن مدت انتخاب طوالنی 

توان تا  هایی را می (. چنین ویژگی14: 0221سازمان نایافته و تصادفی هستند )شوارتز، 

حدی در افراد مبتالبه اختالل شخصیت ضداجتماعی و اختالل شخصیت مرزی نیز 

ی به میزان باالی شیوع اختالل شخصیت بسیارهای  پژوهشدر که  اآنج مشاهده کرد، از

است )پاالهنگ، وکیل شده ضداجتماعی و اختالل شخصیت مرزی در زندانیان اشاره 
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؛ آراسته و شریفی سقز، 3: 1930؛ قاسم بکلو و همکاران، 30: 1911زاده و دریس، 

، این یاد شده( و با توجه به ارتباط این سبک هویتی با اختالالت شخصیت 910: 1917

احتمال نیز وجود دارد که ابتال به هر یک از این دو اختالل شخصیتی مرزی و 

اجتنابی، این افراد را مستعد انجام اعمال  –سبک هویت سردرگمضداجتماعی و داشتن 

 خالف قانون و رفتارهای ضداجتماعی نماید.

باشد و  ترین سبک می سبک هویت اطالعاتی که ازنظر برزونسکی ظاهراً سازگارانه

های  در واقع یک استراتژی حل مسئله و یا مکانیسم کنار آمدن برای اداره موقعیت

این پژوهش زنان زندانی با جرم منافی عفت بیشترین نمره را در این  روزانه است. در

عنوان  ر این افراد از جرم خود بهبیشتعلت باشد که  این  تواند به  سبک گرفتند و این می

حلی برای فرار از مشکالت زندگی خود استفاده  عنوان راه منبع درآمد زندگی خود و به

دگی آنان تحت تأثیر یکی از اختالالت شخصیتی کنند. از طرفی شاید این سبک زن می

رسد که این افراد سبک  باشد که در فراز قبلی توضیح داده شد. بنابراین، به نظر می

گزینند،  ای که برمی شیوه حل مسئله صورت انفعالی دارند و هویتی سازگارانه اما به

 موافق قوانین و عرف جامعه نیست.

طور که آزمون آماری  یتی و تعهد نیز، همانهای هو در بررسی رابطه بین سبک

 ،نشان داد، تنها میان سبک هویتی هنجاری و سبک هویت اطالعاتی با میزان تعهد

( که نشان داد 1919همبستگی مثبت وجود داشت. این نتیجه با پژوهش سعادتی شامیر )

رند، در افراد دارای سبک هویتی اطالعاتی از باالترین سطح مسئولیت و تعهد برخوردا

پذیری و تعهد  اجتنابی، سطح مسئولیت-که افراد دارای سبک هویتی سردرگم حالی 

باشد و شاید  تری دارند، تنها در بعد مرتبط با سبک هویت اطالعاتی همسو می پایین
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آماری متفاوت در  هها وجود دارد مربوط به جامع نتیجه بررسی این مؤلفه تفاوتی که در

های متفاوت و سطح متفاوتی از  در این پژوهش زنان با جرم که دو پژوهش باشد، چرا

 بررسی قرار گرفتند. تعهد مورد

توان گفت که سطح تعهد  طورکلی می های پژوهش حاضر، به با عنایت به یافته

ها جدا از مسئله هویت  گیری و شیوه حل مسئله از سوی آن زندانیان و سبک تصمیم

آمده در  دست شود از نتایج و اطالعات به شنهاد میغالب این گروه نیست، بنابراین، پی

ها و درروند بازجویی از هر یک از  های تربیتی و اصالحی زندان این تحقیق در برنامه

طور که گفته شد تعهد، هویت و شخصیت افراد  زندانیان استفاده شود، زیرا همان

کند و  ساس آن رفتار میهستند و اگر به سبک هویتی که فرد بر ا ای تنیده های درهم سازه

با زندانیان ایجاد نمود و توان ارتباط بهتری  دهد، توجه شود می به محیط پاسخ می

شان  راهکارهای مؤثرتری برای حل مشکالت بین فردی و رفتارهای بزهکارانه سرانجام

جستجو کرد. با توجه به آمار باالتر وقوع جرم در مردان و نقش هویت فرد در وقوع و 

جرم، بررسی موضوع این پژوهش در جامعه مردان زندانی ضروری به نظر تکرار 

ن در واحد بازرسی زندان در بازجویی مسئوالکه شود  همچنین پیشنهاد می رسد. می

زندانیان به سبک هویتی غالب در هر زندانی توجه داشته و آن را درروش ارزیابی خود 

 توجه قرار دهند. مورد

داند که سپاسگزاری خود را از سازمان  فرض میسپاسگزاری: محقق بر خود 

همکاری صمیمانه در جهت اجرای این پژوهش  دلیلهای استان تهران به  پژوهش زندان

 اعالم نماید.
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 منابع

 ( .میزان شیوع اختالالت روان1917آراسته، مدبر و شریفی سقز، بیان .)  پزشکی در

، ی اصول سالمت روانیفصلنامه علمی پژوهش ،زندانیان زندان مرکزی سنندج

 .42سال دهم، شماره 

 های سبک مقایسه(، 1917شهرآرای، مهرناز. ) ؛اهلل آقاجانی، محمدحسین؛ فرزاد، ولی 

 رشته جنسیت، بر اساس تهران شهر دولتی های دانشگاه دانشجویان هویت

 .91شماره  ،دانش و پژوهش در روانشناسی ،بودن غیربومی و بومی و تحصیلی

  ،های  رابطه بین سبک(، 1911جاللی، محمدرضا. ) ؛خدیجه؛ بهرامی، هادیباقری

، شناسی كاربردي فصلنامه روان ،ساله 92-11دلبستگی با نوع هویت در زندانیان 

 .11سال سوم، شماره 

 (، 1919دادخواه، اصغر و دالور، علی. ) بشری اوالد، عبدالهادی؛ فروغان، مهشید؛

فصلنامه رفاه  ،ی شهرهای کرج و تهراناختالالت شخصیت در زنان زندان

 .(10) 9شماره  ،اجتماعی

 ( .1911بهاری، سیف اله و فرکیش، چه گور ،)های سبک فردی، هویت بین رابطه 

هاي تازه در  فصلنامه اندیشه ،جوانان در شناختی روان بهزیستی با دلبستگی

 .(0) 14شماره ، علوم تربیتی

 ( .1911بهبودی شبخانه، زهرا ،)های هویت با  رابطه بین تفکر انتقادی و سبک

 نامه كارشناسی پایان ،خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان

 ، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی.ارشد
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 ( .1911پاالهنگ، حسن؛ وکیل زاده، جهان الدین و دریس، فاطمه ،) بررسی فراوانی

فصلنامه  ،زندانی در زندان شهرکردهای شخصیت در مجرمین مرد  اختالل

 .9سال هشتم، شماره  ،اندیشه و رفتار

 ( .1912جراره، جمشید ،)درمانی در  گروهی با رویکرد واقعیت هبررسی تأثیر مشاور

، تهران: دانشگاه پایان نامه كارشناسی ارشد ،آموزان کاهش بحران هویت دانش

 عالمه طباطبائی.

 ویت و تعهد های ه تفکر انتقادی، سبک(، 1911. )سمیه ،برجعلی لوو  الهه ،حجازی

دوره  ،روانشناسی معاصر فصلنامه، یک مدل علی ارائههویت در نوجوانان: 

 .0 شماره ،چهارم

 ( .1913خباز، محمود ،)های فرزند پروری ادراک شده،  آزمون مدل علی سبک

های هویت و تعهد هویت در دانش آموزان سوم دبیرستان منطقه دو شهر  سبک

 ، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی.پایان نامه كارشناسی ارشد، تهران

 (، 1913آبادی، حسن رضا. ) دانشور پور، زهره؛ غنایی، زیبا؛ شکری، امید و زین

های هویت، تعهد و هویت و  بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس سبک پیش

سال  ،شناسی دانشگاه تبریز( هاي نوین روان شناختی )روان پژوهش ،جنسیت

 .7 دوم، شماره

 ،(. بررسی تحول هویت و رابطه آن با حرمت خود و 1973عباس. ) رحیمی نژاد

دانشگاه  :: تهرانرساله دكتري ،حالت اضطراب در دانشجویان دوره کارشناسی

 تربیت مدرس.

 ( .1939ستوده، هدایت اهلل .)تهران ،(آسیب شناسی )جامعه شناسی انحرافات: 

 نشر آوای نور.

 ( .1919سعادتی شامیر، ابوطالب ،) های هویت برزونسکی  ارتباط بین سبکبررسی

پذیری در  )اطالعاتی، هنجاری، سردرگی/ اجتنابی( با سالمت عمومی و مسئولیت

http://journals.prsid.com/SearchPaper.aspx?writer=7614
http://journals.prsid.com/SearchPaper.aspx?writer=107191
http://journals.prsid.com/ViewPaper.aspx?ID=120738
http://journals.prsid.com/ViewPaper.aspx?ID=120738
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، تهران: دانشگاه نامه كارشناسی ارشد پایان ،های تهران دانشجویان دانشگاه

 خوارزمی.

 تباط بررسی ار(، 1913اهلل. ) سعادتی شامیر، ابوطالب؛ شهرآرای، مهرناز و فرزاد، ولی

مجله پژوهشنامه  ،های تهران پذیری در دانشگاه های هویت و مسئولیت بین سبک

 .12، شماره تربیتی

 ،دختران فرار و هویت پایگاه رابطه(، 1913حمیدرضا. ) آقا محمدیان، ؛حسین شاره 

 .0 شماره سیزدهم، سال ،ایران بالینی و روانشناسی روانپزشکی مجله ،خانه از

 رابطه پایگاه هویت و جرم در بین جوانان (، 1932حیدری، رضا. ) ؛علمی، محمود

 ..فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،آذربایجان

 ( .1919غضنفری، احمد ،)( اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویتISI-

6G ،)(1) 1شماره ، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی. 

 ( .1919فارسی نژاد، معصومه ،)های هویت با سالمت اجتماعی  بررسی رابطه سبک

آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان شهر  و خودکارآمدی تحصیلی در دانش

دانشگاه  ،روانشناسی عمومی دانشگاه تهران پایان نامه كارشناسی ارشد ،تهران

 شهید بهشتی.

 ( .1913فارسی نژاد، معصومه؛ حجازی، الهه ،)تعهد متغیر گری واسطه نقش بررسی 

 شهر نوجوانان در سالمت اجتماعی و هویت های متغیرهای سبک با رابطه در

 .4 و 9شماره  ،سال ششم ،طلوع بهداشت ،تهران

 ( .1930قاسم بکلو، یونس؛ الهی، فرهاد؛ جوان، عیسی و محمودزاده، عبدالحسین ،)

اصالح ماهنامه . 31بررسی وضعیت سالمت روان معتادان زندان خوی در سال 

 .191 شماره ،سال یازدهم ،و تربیت

 ( .1911ملکمیان، لینا و شریفیان، سعید ،) بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در

 .(1) 0شماره  ،فصلنامه پژوهش اجتماعی ،زنان زندانی
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