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 چکیده 
سوالی است که ذهن هر فرد به ویژه جوانان و  "کیستم  من"       

نوجوانان را به خود مشغول می کند و برای یافتن پاسخ این سووال 
افراد را به جست و جوی خویشتن و کسب هویت بر می انگیزد. هدف 
کلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی رابطه نشانه های مرضی و قدرت 
من با بحران هویت می باشد. بوه منووور بررسوی متغیرهوای موورد 

 25 شده نور تجدید پژوهش از آزمون های زیر استفاده شد: فهرست
نشانگانی، مقیاس بحران هویت، مقیاس قدرت من.  نمونوه پوژوهش 

نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه های تهران و شاهد  138شامل 
دختر( . طرح کلی این پژوهش ، از  نفر 67نفر پسر و  71می باشد)

نوع همبستگی و پس رویدادی است، که در زمره تحقیقات توصیفی 
 به شمار می آید. با توجه به داده های به دست آمده از پژوهش، زیر

 رابطوه دارای هودف، مراقبوت، امیود، وفواداری، اراده، هوای مقیاس
 هویت انبحر باشند. هم چنین بین می مرضی های نشانه با معکوس

 فوردی، بین مشکالت وسواس، سازی، جسمانی مرضی های نشانه و
  هوای مقیواس زیور و هویوت بحران بین .دارد وجود اضطراب، رابطه

دارد. بوه الوالوه، همسوو بوا  رابطه معکووس وجوود هدف اراده،امید،
پژوهش های پیشین، بین دختران و پسران تفاوت معنی داری از نور 

 شاهده نشد. متغیرهای مورد بررسی م
 واژه های کلیدی

  بحران هویت، نشانه های مرضی، قدرت من
 مقدمه

کیستم ؟(( سوالی است که ذهن هر فورد بوه ویوژه جوانوان و  من))
نوجوانان را به خود مشغول می کند و برای یافتن پاسخ این سووال 

. [1]افراد را به جست و جوی خویشتن و کسب هویت بر می انگیزد
که نوجوانان در این دوره با آن رو به رو هستند رشد مسئله المده ای 

و تکامل هویت شخصی به النوان یک )فرد( می باشد. این احسواس 
هویت به نوبه خود مستلزم درک شناخت خویشتن به النوان یک فرد 
جدای از دیگران می باشد، اللی رغم همانندسازی هایی که با دیگران 

 می 
 
 

وجوان کمک کند توا بوا اطمینوان . هر الامل رشدی که به ن[2کند]
درک کند که از  دیگران متمایز است و در حد معقولی دارای ثبات 
رای و یکپارچگی است، در طول زمان تداوم خواهد داشت و در ضمن 
خود را شبیه به آن تصوری بداند که دیگران از او دارند ، باالث می 

د. هر الاملی شود تا در نوجوان احساس هویت کاملی از خود ایجاد شو
که در استنباط های نوجوان از خودش ، خللوی ایجواد کنود باالوث 
سردرگمی ، آشفتگی هویت و یا الدم توانایی در رسیدن به یکپارچگی 

  [.3]تداوم تصورات فرد از خودش می شود 
اولین تحقیقات در زمینه شکل گیری هویت توسط اریکسون مطرح 

تا پیری هشت مرحله می ( . او رشد را از کودکی 1968 -1950شد)
داند که هر مرحله با یک بحران مشخص می شود . هویت در برابور 
سردرگمی نقش ویژگی بحران در سن نوجوانی است. مفهوم هویوت 
اشاره دارد به این که من چه کسی هستم و به کجا خوواهم رفوت . 
افرادی که به طور موفقیت آمیز این بحوران را حول کننود جایگواه 

( گفته است 1968اریکسون ) [.4]اسبی پیدا می کننداجتماالی من
که هویت ممکن است از دو راه منحرف شود،ممکن است پیش از آن 
که به رشد کامل برسد ثبت شود، و یا این که بدون هیچ محدودیتی 

 [.5]گسترش یابد
نتایج تحقیقاتی که در زمینه هویت یابی انجام شده، نشان می دهد 

یت بیش تر در دوره نوجوانی اتفوا  موی که هرچند شکل گیری هو
افتد، ولی درصد کمی از افراد تا پایان نوجوانی به یک هویت مستقل 
دست می یابند. نتایج تحقیقاتی که در زمینه شوکل گیوری هویوت 
دانشجویان انجام شده است، نشان می دهد که از سال اول تا چهارم 

وره جووانی شوده و دانشگاه، هرچند که انتوار می رود افوراد وارد د
دوران نوجوانی را پشت سر گذاشته باشند، ولی هنووز رونود شوکل 

 گیری هویت ادامه دارد.
در واقع تحقیقات نشان داده که بیش ترین تغییرات در وضعیت های 
هویتی در سنین هجده تا بیست و چهار سالگی رخ می دهند. به طور 

ی در سوال مثال معموال شکل گیری هویت شغلی، مذهبی و سیاسو
های اول دوره جوانی، یعنی تقریبا همزمان با ورود افراد به دانشوگاه 
شروع می شود و تا سال های آخر دانشگاه ادامه می یابد. بنابر این بر 
اساس نتایج حاصل از این تحقیقا، محققان پیشنهاد می کنند که به 

دت توجه به تغییرات اجتماالی شاید الزم باشد که در مفهوم و طول م
 [.6]دوران نوجوانی تجدید نور شود

در سه دهه اخیر، به طور کلی مسئله هویت و هویت یوابی پوژوهش 
های متعددی را به خود جلب کرده است. بعد از اریکسون ، مارسیا 
تئوری اریکسون را در زمینه شکل گیری هویت گسترش داد و بدین 

.  [7]اد ترتیب ، تصویر کامول توری از فراینود رشود هویوت ارا وه د
 بوا الواطفی درگیوری و تعامول طریق از نوجوان است گالسرمعتقد

از . پردازد می  خود هویت توسعه به خصوص والدین به و اطرافیان
جمله متغیرهایی که رابطه شان با شکل گیری هویت مورد بررسوی 
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و  1قوورار گرفتووه اسووت، فرهنووو و دیوون و خووانواده میباشوود)مکابی
( ضمن بررسی 1381و و حمید کاظمی)مکروس(. غالمرضا چالبیانل

رابطه ابعاد هویت )یعنی هویت فردی، اجتماالی و جمعی( و الوامول 
پنج گانه شخصیت شامل روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، 

آزمودنی بزهکار با دامنه سنی  45دلپذیر بودن و با وجدان بودن در 
آزموون  و [8]سال، با پرسشنامه ابعاد هویوت سوه ایکوس  15-18

شخصیتی پنج الاملی نشان دادند که از بین الوامل شخصویتی روان 
نژندی پیش بینی کننده هویت فردی بود. روان نژندی، بوا وجودان 
بودن و انعطاف پذیری پیش بینی کننده هویت اجتماالی و با وجدان 
بودن ، روان نژندی، برون گرایی و دلپذیر بودن پیش بینوی کننوده 

ویت جمعی بودنود. در پژوهشوی کوه توسوط های قوی تری برای ه
انجام گرفت رابطه بوین پویش بینوی  84امیری و همکاران در سال 

کننده های شخصیتی و شکل های مختلو  هویوت یوابی در میوان 
دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این 
 پژوهش نشان داد که پیش بینی کننده شخصیتی هویت کسب شده،

(، جایگواه مهوار %18(، الزت نفس)%22البارت از: اضطراب المومی)
در یک جمع بندی می توان به متغیرهوایی  ( می باشد.%16درونی)

دست یافت که رابطه شان با بحران هویت به تایید رسیده اسوت. از 
طرفی با تعمقی المل گرایانه در متغیرهای بررسی شده، ایون گونوه 

غیرها یا بسیار کالن و کلی بوده، یوا برداشت میشود که اکثر این مت
اخالقی، که در هر دو صورت دستکاری در آن ها امکان پوذیر نموی 
باشد. از آن جا که  هرم جمعیتی ایران ، در بخش جمعیوت جووان 
دارای بیش ترین تعداد است و جز کشورهای جووان محسووب موی 
ه گردد، ضروری است که زمینه های قابل دستکاری  به وجود اورند

بحران هویت و در پی آن راهکارهای الملی حل این بحران ، شناسایی 
شوند.  در نتیجه در پژوهش حاضر تالش بر این است تا رابطه  نشانه 
های مرضی و قدرت من به النوان متغیری جز ی ، فردی  ، تجربی و 

 قابل دستکاری، با بحران هویت مورد بررسی قرار گیرد.

 
ن و نشانه های مرضی در رابطه با بحوران مطالعه متغیرهای قدرت م

هویت ، اطالالات مفیدی را در رابطه با الوامل تاثیر گذار بور بحوران 
هویت و در پی آن شناخت بیش تر راه های پیش گیری از این پدیده 
، به دست می دهد. از آنجا که پژوهش های مربوط به هویت یابی در 
                                                   
1 Maccabe & macross 

حران هویت پرداخته اند و پیشینه تحقیق، کم تر به به طور اخص به ب
توجه ناچیزی به نشانه های مرضی و قدرت من در رابطه بوا بحوران 
هویوت نمووده انوود، ضورورت بررسوی رابطووه نشوانه هوای مرضووی و 

 قدرتمندی و رشد من  با بحران هویت احساس می گردد.
 
 

 روش
طرح کلی این پژوهش ، از نوع همبستگی و پس رویدادی است، که 

ات توصیفی به شمار می آید. جامعه در این پوزوهش در زمره تحقیق
کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه های شاهد و تهران در سال 

می باشد. این جامعه دانشجویان سال اول و دوم و  93-92تحصیلی 
سوم و چهارم مقطع کارشناسی هر دو جنس را در بر می گیرد. نمونه 

شگاه های شاهد و تهران می نفر از دانشجویان دان 138این پژوهش
باشد. برای نمونه گیری در این پژوهش، به دلیول محودودیت هوای 

 موجود پژوهشی از روش در دسترس استفاده شده است. 
 ابزار

)فرم کوتاه شده  SCL25برای سنجش نشانه های مرضی از آزمون 
SCL90 اسوتفاده شوده اسووت.مقیاس )SCL25  نشووانه  9شوامل

(، O-Cاجبوار ) -(، وسوواسSOMازی )مستقل است. جسمانی سو
( ، ANX( اضطراب )DEP(، افسردگی)INTحساسیت بین فردی )

( ، اندیشه پوردازی پارانو یود PHOB( ، هراس ) HOSخصومت) 
(PAR ( روان گسسته گرایی ، )PSY االتبار .)SCL25  از طریق

محاسبه همسانی درونی و ضرایب بازآزمایی بررسی گردید.همسوانی 
است.  0.98و در نمونه مذکر  0.97در نمونه مونث  SCL25درونی  

نفوری از  312ضرایب االتبار به شیوه باز آزمایی که در یوک نمونوه 
هفته ای انجام  5دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و به فاصله 

و در نمونه مذکر  0.77در نمونه مونث 0.78گرفت ، در کل نمونه 
 [.9]می باشد  0.79

ران هویت یک آزمون مداد کاغذی اسوت کوه توسوط پرسشنامه بح
( تدوین شده است.این ابزار میزان ابتالی نوجوانان به 1376احمدی )

بخش مجزا مورد سنجش قورار موی  10بحران هویت را با تاکید بر 
( 0.86دهد. با توجه به میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده )ضریب 

جام بین سواالت این پرسشنامه در حد می توان نتیجه گرفت که انس
. در تحقیق بواللی داد و همکاران در سوال [10]قابل پذیرش است 

 می باشد.  0.89میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر با  80
( استفاده شده است که PIESبرای بررسی قدرت من از پرسشنامه )

در سال  ابزاری خودگزارش دهی است و توسط مارکستروم و همکاران
برای اندازه گیری هشت نقطه قودرت مون اریکسوون شوکل  1997

نقطه قدرت من را به ترتیب پیش رو می  8گرفت. . این پرسشنامه 
سنجد: امید ، اراده ، هدف ، شایستگی ، وفاداری ، الشق ، مراقبت و 

پژوهشی توسوط مارکسوتروم بور روی  2007. در سال [11]دانایی 
ساله انجام شد. روی هم رفته  15-17 دانش آموز دبیرستانی 502

ثبات درونی خرده مقیاس ها و نمره کل از قابل قبول تا خیلی خوب 
، اراده  0.81در نوسان بود.  به طوری که الفای کرونباخ برای امید 
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، الشوق  0.62، وفواداری  0.77، شایسوتگی   0.71، هدف  0.69
 بود. 0.94، و کل آزمون  0.72، دانایی  083، مراقبت  0.60

 
 
 
 

 داده ها
باالترین نمره بحران هویوت در با توجه به داده های به دست آمده، 

می باشد که حد متوسوط بحوران هویوت را  15نمونه پزوهش نمره 
بیش ترین میانگین به خرده مقیاس الشق و  2شماره نشان می دهد.

کم ترین میانگین به خرده مقیاس امید تعلوق دارد، دبواغی ظریو  
در پژوهشی با موضوع بررسی مقایسه ای قدرت من و سبک  (1389)

های مقابله ای در دانش آموزان و دانشجویان گزارش داده است که 
بیش ترین میانگین مربوط به خرده مقیاس شایستگی و کوم تورین 

بیش ترین خرده  خرده مقیاس متعلق به خرده مقیاس امید می باشد.
جسمانی سازی و کوم تورین مقیاس در نشانه های مرضی مربوط به 

میانگین مربوط به پارانوییود و مواده هوای اضوافی موی باشود.رابطه 
معکوس بین بحران هویت و زیر مقیاس های  اراده،امید، هدف وجود 
دارد. همچنین  در رابطه معناداری بین بحران هویت و زیر مقیواس 

بوین بحوران  0.01رابطه معناداری در سوط   وفاداری  وجود دارد.
ویت و نشانه های مرضی جسمانی سازی، وسواس، مشوکالت بوین ه

 0.05فردی، اضطراب وجود دارد.هم چنین رابطه معناداری در سط  
 بین بحران هویت و نشانه مرضی هراس وجود دارد.

بین زیر مقیاس اراده و نشانه مرضی اضطراب رابطه معکوس وجوود 
سوازی ، امیود و دارد .بین زیر مقیاس امید و نشانه مرضی جسمانی 

نشانه مرضی وسواس ، امید و اختالالت بین فردی  رابطه معکووس 
وجود دارد. بین زیر مقیاس هدف  و نشوانه مرضوی اخوتالالت بوین 
فردی رابطه معکوس وجود دارد. بین زیر مقیاس اراده و نشانه های 
مرضی جسمانی سازی، وسواس، اختالاللت بین فردی و هراس رابطه 

ارد. بین زیر مقیاس وفاداری و نشانه مرضی پارانویید معکوس وجود د
رابطه معکوس وجود دارد. بین زیور مقیواس امیود و نشوانه مرضوی 
افسردگی، هراس و ماده های اضافی رابطه معنوادار معکووس وجوود 
دارد.بین زیر مقیاس مراقبت و نشانه مرضی اخوتالالت بوین فوردی 

ف و نشانه های مرضی رابطع معکوس وجو دارد. بین زیر مقیاس هد
جسمانی سازی،اضطراب رابطه معکووس وجوود دارد. طبوق جودول 

برای زیر مقیاس های الشق، شایستگی و خرد هویچ گونوه  6شماره 
تفاوت  رابطه معناداری با هیچ یک از نشانه های مرضی وجود ندارد.

معناداری در متغیرهای قدرت من، نشامه های مرضی و بحران هویت 
 ان و پسران وجود ندارد.در گروه دختر

 

 
 

 بندیگیری و جمعنتیجه
 

زیر مقیاس های اراده، وفاداری، امید، مراقبوت، هودف دارای رابطوه 
معکوس معنادار با نشانه های مرضی می باشند. بویش تورین روابوط 
معکوس معنادار بین قدرت من و نشانه های مرضی در زیر مقیواس 

ر مقیواس هوای الشوق و های امیود و اراده مشواهده موی شوود. زیو
شایستگی و خرد با هیچ یک از نشانه های مرضی رابطوه معنواداری 
ندارند. همچنین نشانه مرضی روان گسسته گرایی با هیچ یک از زیر 

 مقیاس های قدرت من رابطه معناداری ندارد.
پژوهش ها نشان می دهند که رابطه معنواداری بوین قودرت مون و 

مستقیم قدرت من بوا سوازوکارهای سبک دفاالی وجود دارد. رابطه 
دفاالی رشد یافته و رابطه معکوس قدرت من با سبک هوای دفواالی 
رشد نایافته. همچنین پژوهشگران دریافته اند که سالمت روانوی بوا 
چگونگی به کارگیری سازوکارهای دفاالی ارتباط دارد.افرادی که این 

می کننود و  سازوکارها را به کار می برند با استرس به خوبی مقابله
پاسخ سازگارانه به کشمکش ها می دهند. پژوهش ها نشان می دهند 
که والدین می توانند با شیوه فرزند پروری، بر  جهت گیوری هودف 
دانش آموزان تاثیر گذارند. مسئولیت پذیری و کنترل مادران رابطه 

 .[12]بیش تری با جهت گیری هدف دانش آموزان دارد 
ه های مرضوی جسومانی سوازی، وسوواس، بین بحران هویت و نشان

اخوتالالت  DSM5مشکالت بین فردی، اضطراب وجود دارد. طبق 
اضطرابی شامل اختالالتی است که در ویژگی هایی چون ترس مفرط 
و پریشانی های رفتاری مشترک می باشند. اخوتالالت اضوطرابی بوا 

ای موضوع بر انگیزاننده ترس، موقعیت های بر انگیزاننوده،  رفتارهو
 اجتنابی از یک دیگر متمایز می شوند.

بین بحران هویت و زیر مقیاس های  اراده،امید، هدف رابطه معکوس 
وجود دارد. همچنین رابطه معکوس معناداری بین بحران هویت و زیر 

( در پژوهشوی بوه ایون 2010مقیاس وفاداری  وجوود دارد. آداموز)
ه شوخص از نتوایج موضوع اشاره کرده است که وفاداری به گروه و ب

کسب هویت موفق می باشد، بدین ترتیوب رابطوه معکووس بحوران 
 هویت و زیر مقیاس وفاداری قابل انتوار می باشد.

در مجموع با توجه به داده های به دست آمده تفاوت معناداری بین 
گروه های دختر و پسر در نشانه های مرضی و قدرت مون و بحوران 

به دست آمده همسوو بوا پوژوهش هویت مشاهده نمی شود. نتیجه 
( می باشد که نشان داده 1389( و کاکیا)1385هایی همچون نجفی)

اند بین دختر و پسر در بحران هویت، تفاوت معناداری وجود ندارد. 
دهشیری در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که تفاوت معناداری 

هویت بین دختر و پسر در بحران هویت وجود دارد و دختران بحران 
( در پژوهش 1390بیش تری را تجربه می کنند. هم چنین ظهرابی)

به این نتیجه رسیده است که بین پسران و دختران در قودرت مون 
 تفاوت معناداری وجود ندارد.

از تحلیل داده های به دست آمده، نتایج فرالی به شرح زیر به دست 
 آمده است: 

در زیر مقیاس هوای بین گروه های مجرد و متاهل تفاوت معناداری 
قدرت من، نشانه های مرضی و بحران هویت وجود نداشت. بین گروه 
پسران و دختران تفاوت معناداری در زیر مقیواس هوای وفواداری و 
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الشق وجود نداشت. بین گروه مجرد و متاهل تفاوتی در زیر مقیاس 
 های وفاداری و الشق وجود نداشت.

ه ، بیش ترین نمره بحران با توجه به تحلیل داده های به دست آمد
نفر تعداد کل  85هویت مربوط به اختالل در تنویم وقت می باشد. 

نفر در اختالل تنویم وقت نمره کسب نموده اند که  138نمونه یعنی 
 را کسب نموده اند. 3نفر از این افراد بییش ترین نمره یعنی نمره  28
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