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 چکيده

با هدف تعیین نقش سبک های هویت در آشفتگی روانی نوجوانان انجام شد .روش  حاضر پژوهش

تمامی نوجوانان مبتال به پژوهش حاضر شامل  یجامعه آمار پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.

بود. در دسترس ورت در پژوهش حاضر بص یرینمونه گ روش. بود 1396 سال درآشفتگی روانی کرج 

نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد.  120و با استفاده از این روش از بین جامعه آماری تعداد 

پرسشنامه سبک (و 1995یبوند)و الو یبوندالو اضطراب و ترس ی،مقیاس افسردگداده ها با استفاده از 

آمار  یشاخص هاهای بدست آمده از  برای تحلیل داده جمع آوری شد، (1998)های هویتی برزونسكی

و  یرسونپ یب همبستگیپژوهش از ضر یاتفرض یبررس یو برا یارو انحراف مع یانگینمثل م یفیتوص

سبک  ،نمرات آشفتگی روانی با سبک اطالعاتیتحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها نشان داد بین 

ین بین آشفتگی روانی و سبک اجتنابی/ هنجاری، سبک تعهد رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچن

 سردرگمی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

 .سبک های هویت، نوجوانان آشفتگی روانی، واژگان کليدی:

  

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
23  /

یز 
پای

 9
13

9
 

ص
 /

  911- 
141

  

 ليال اکبری

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

   نام نویسنده مسئول:

 ليال اکبری

 پيش بينی آشفتگی روانی بر اساس سبک های هویت ميان نوجوانان

 12/6/1399 تاریخ دریافت:

 22/8/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
در  هاآید، زیرا به همراه تحوالت جسمانی، یک سلسله دگرگونیترین ادوار زندگی به حساب مینوجوانی یكی از بحرانی

ثباتی، زودرنجی، یأس و توان به عدم تعادل و بیآید که از آن جمله میتمایالت و تخیالت فرد به وجود می احساسات، عواطف،

ترین مشكالت جوانان و نوجوانان افسردگی کنندهترین و ناتواناز شایع كیی .ها اشاره کردافسردگی زودرس در مقابله با ناکامی

اشتهایی و افكار مرگ و خودکشی مشخص ه، احساس گناه، اشكال در تمرکز، بیاست. این اختالل که با کاهش انرژی و عالق

است  های بیولوژیک، ممكنهای شناختی، تكلم، وضعیت خواب، اشتها و سایر ریتمشود، ضمن تغییر در سطح فعالیت، تواناییمی

تر از سایر مقاطع ر طی این دوران شایعفردی منجر شود. عالئم افسردگی دبه اختالل در عملكرد شغلی، روابط اجتماعی و بین

احتمال ابتالء به افسردگی . سالگی مشاهده شده است 10سالگی به میزان ده برابر بیشتر از سن  14باشد، به نحوی که در سنی می

امل که شی تروانشناخ یاز سنین کودکی تا کهنسالی وجود دارد اما در اغلب اوقات شروع در نوجوانی و اوایل جوانی است. آشفتگ

 یمروزافراد ا یدر زندگ یو عاطف یو مشكالت روان یلمسا ترینیجباشد، از جمله را یم اضطرابی و افسردگ استرس، یمولفه ها یرز

 معهاسالمت و بهداشت روان افراد و ج گذارد،یم یرتاث یو عاطف یشناخت یهابر اغلب کنش یلگونه مسا ین. بروز اروندیبه شمار م

یكی از   (.2015)کولز، دهد یسوق م یو شناخت یعاطف ی،تعادل روان ینوع یو فرد را به سو دهدیخطر قرار مرا در معرض 

است. شكل گیری هویت و دستیابی  1مسائلی که امروزه در حوزه روانشناسی و آسیب های اجتماعی مطرح می شود، مسئله هویت

و مهم ترین جنبه تحول روان شناختی در طول نوجوانی و بزرگسالی  به تعریف منسجمی از خود، یكی از چالش های تحولی عمده

است. انسان ها برای تنظیم و اداره موثر زندگی شان به ساختار هویتی با ثبات و معنادار نیاز دارند که موجب احساس بی همتایی 

تصمیم گیری ها، حل مسئله و تفسیر  ( و تداوم خود در طول زمان و مكان می شود و چارچوبی برای2017، 2)مک آدامز و اولسون

تجربه و اطالعات مربوط به خود را فراهم می آورد و بر این اساس، احساس هویت از طریق شناخت خود و رشد مفهوم خود که در 

 (. 2001و همكاران،  3تعامل با محیط فیزیكی و اجتماعی تجربه می شود، شكل می گیرد )برزونسكی

ه طور موکد پیامد شكل گیری هویت مطلوب را از نظر رشدی با قضاوت فردی مناسب، احساس ( ب2015)4ولیوارس و بوسما

یكپارچگی درونی و ظرفیت خوب عمل کردن و آنچه که می تواند به عنوان ویژگی افراد سالم از نظر روانشناختی محسوب می 

عریف شده است که شامل سبک هویت شود، مربوط دانست. منظور از سبک های هویت در روانشناسی چهار سبک هویتی ت

 (. 1395اطالعاتی، سبک هویت هنجاری، سبک هویت اجتنابی و سبک تعهد هویت می باشد )مهری نژاد، 

 

 اهميت و ضرورت

در  هاآید، زیرا به همراه تحوالت جسمانی، یک سلسله دگرگونیترین ادوار زندگی به حساب مینوجوانی یكی از بحرانی

ثباتی، زودرنجی، یأس و توان به عدم تعادل و بیآید که از آن جمله میتمایالت و تخیالت فرد به وجود میاحساسات، عواطف، 

ترین مشكالت جوانان و نوجوانان افسردگی کنندهترین و ناتواناز شایع كیی .ها اشاره کردافسردگی زودرس در مقابله با ناکامی

اشتهایی و افكار مرگ و خودکشی مشخص ، احساس گناه، اشكال در تمرکز، بیاست. این اختالل که با کاهش انرژی و عالقه

است  های بیولوژیک، ممكنهای شناختی، تكلم، وضعیت خواب، اشتها و سایر ریتمشود، ضمن تغییر در سطح فعالیت، تواناییمی

تر از سایر مقاطع طی این دوران شایع فردی منجر شود. عالئم افسردگی دربه اختالل در عملكرد شغلی، روابط اجتماعی و بین

احتمال ابتالء به افسردگی . سالگی مشاهده شده است 10سالگی به میزان ده برابر بیشتر از سن  14باشد، به نحوی که در سنی می

ه نوجوانان ب از سنین کودکی تا کهنسالی وجود دارد اما در اغلب اوقات شروع در نوجوانی و اوایل جوانی است. افسردگی کودکان و

در جمعیت غیر بالینی( و ایجاد اختالل در کارکردهای مختلف اجتماعی، تحصیلی  5/3/0در جمعیت بالینی و  3/0دلیل شیوع آن )

شناسی افسردگی نوجوانی مرتبطند ای موضوعی است که به توجه جدی نیاز دارد. عوامل روانی اجتماعی بسیاری با سببو حرفه

كی که شامل عوامل زیستی، ژنتی .های مؤثر بر افسردگی تأکید دارندکنندهبر عامل یا عوامل خاصی از تعیینهای مختلفی و نظریه

                                                           
1 Identity 
2 Mcadamz & Evelson 
3 Brozenski 
4 Velivars & Busma 
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ده، ارزشی، بدبینی به آینحرکتی، احساس بی-ترین عالئم افسردگی نوجوانان شامل کندی روانیمهم .و عوامل روانی اجتماعی است

و گاهی نوجوانان به دلیل ابتال به افسردگی و سو استفاده  باشدمدرسه و خانه می سوء مصرف مواد، عملكرد تحصیلی پایین، فرار از

بنابراین با توجه به شیوع باالی اختالالت روانشناختی در زیاد دارویی، مشكالت تحصیلی و رفتاری اقدام به خودکشی می کنند. 

ک های زیستی، روانی و اجتماعی آنها از یبینی آسیبپیشکننده و مخرب این اختالالت در بین نوجوانان و پیامدهای بسیار تعیین

شناسی اختالالت روانشناختی طرف و نقش مهم نوجوانان هر جامعه در ساختن آینده آن جامعه از طرف دیگر، پرداختن به سبب

د است که به نوبه خوشناختی مادران نوجوانان از اهمیتی مضاعف برخوردار است. از بین عوامل مختلف تأثیرگذار، وضعیت آسیب

نقش مهمی در چرخش بهینه امورات خانواده دارد. بنابراین با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع و خالءهای پژوهشی موجود، این 

بنابراین  .انجام گرفت تعیین نقش سبک های هویت و شیوه های فرزند پروری والدین در آشفتگی روانی نوجوانانمطالعه با هدف 

 یزان شیوع و خطر احتمالی افسردگی در نوجوانان انجام این پژوهش اهمیت زیادی دارد.با توجه به م

 

 جامعه آماری
 . بود 1396 سال درنوجوانان مبتال به آشفتگی روانی کرج  تمامیپژوهش حاضر شامل  یجامعه آمار

برای تعیین حجم نمونه در ( 1991ازقاعده سرانگشتی گرین ) بود.در دسترس در پژوهش حاضر بصورت  یرینمونه گ روش

تحلیل رگرسیون استفاده شد.طبق فرمول گرین حجم نمونه برابر است با هشت ضربدر تعداد مولفه های متغییر پیش بین به اضافه 

آماری در نظر   نفر به عنوان نمونه 120پنجاه.طبق این فرمول حجم نمونه صدوشش بدست آمد که برای اطمینان بیشتر تعداد 

 گرفته شد.

 

 ابزار های اندازه گيری

 1995در سال  DASS-21اضطراب و استرس  ی،افسردگ یاسمق( : DASS-21اضطراب و ترس) ی،مقياس افسردگ

 یافسردگ یروان یاز سازه ها یکعبارت است که هر 21 یدو فرم کوتاه دارا یدارا یاسمق ینشد.ا ییهته یبوندو الو یبوندتوسط الو

 14از  یکعبارت است که هر 42دهد. فرم بلند آن شامل  یم قرار یابیارت متفاوت مورد ارزعب 7اضطراب و استرس را توسط 

 یرانیا یتجمع ی(برا1384و همكاران) یتوسط صاحب یعبارت21کند. فرم کوتاه  یم یریرا اندازه گ یسازه روان یاعامل  یکعبارت 

در  یكهطور بهشده است.  ییدابزار تا ین( اعتبار ا1384) یبتو عاق یپناه، صاحب یتوسط مراد یزن یرانشده است. در ا یابیاعتبار

 ینا ییاست و روا یدهگزارش گرد82/0و استرس 92/0، اضطراب 94/0 یافسردگ یطهکرونباخ درح یپناه، آلفا یمطالعه مراد

 .بدست آمد 81/0پرسشنامه 

و همكاران،  یت)وا ISI-6Gنامه سبک های هویتی با استفاده از پرسش (:ISI-6Gسبک های هویتی برزونسکی) مقياس

عبارت دارد که آزمودنی ها میزان توافق خود را با هر عبارت در یک  40شود. این پرسشنامه متشكل از  یم یده( سنج1998

عبارت اند از :سبک اطالعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم/  یتیدرجه ای لیكرت بیان می کنند. سبک های هو 5مقیاس 

( ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک های اطالعاتی، هنجاری و سردرگم/ 1388هد. در ایران فتحی آشتیانی)اجتنابی و سبک تع

کل  یکرونباخ برا یآلفا یبپژوهش ضر ینگزارش کردند. در ا 93/0کل پرسشنامه  یو برا 80/0، 76/0، 86/0اجتنابی به ترتیب 

 گزارش شد. 83/0پرسشنامه 
 

 یافته ای توصيفی 

 توزیع فراوانی و درصد وضعيت تحصيلی نوجوانان دارای اشفتگی روانی( 1جدول )

 تحصیالت فراوانی درصد

 سوم متوسطه دوره دوم 34 33/28

 سوم متوسطه دوره اول 47 16/39
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 دوم متوسطه دوره اول 39 5/32

 جمع 120 100

 

درصد سوم متوسطه دوره اول و  16/39درصد سوم متوسطه دوره دوم، 33/28( نشان می دهد1همانطور که نتایج جدول )

 درصد دوم متوسطه دوره اول داشتند.5/32

 نوجوانان دارای آشفتگی روانی (توزیع فراوانی جنسيت2جدول)

 درصد فراوانی متغير

 83/60 73 پسر

 16/39 47 دختر

 100 120 کل

 

درصددختر بودند. همچنین تعداد 16/39درصد پاسخگویان پسرو83/60( مشاهده می شود 2همانطور که در جدول شماره )

 نفر دختر کمترین فراوانی را داشتند. 47نفر بیشترین تعداد نمونه و تعداد  73نوجوانان پسر با 

 (ميانگين و انحراف معيار سبک های هویتی نوجوانان دارای آشفتگی روانی3جدول )

 انحراف معیار میانگین متغير

 04/2 48/21 سبک اطالعاتی

 201/1 301/27 سبک هنجاری

 101/1 68/19 سبک تعهد

 24/1 56/41 سبک سردرگم اجتنابی

 

 (201/1)301/27 یهنجار سبک(، 04/2)48/21 یسبک اطالعات( نشان می دهد میانگین و )انحراف معیار( 3جدول ) نتایج

 (بدست آمد.24/1)56/41یسردرگم اجتناب سبک (101/1) 68/19 تعهد سبک

 نمرات سبک های هویتی با آشفتگی روانی نوجوانان( ضریب همبستگی 4جدول )

 سبک تعهد سبک سردرگم اجتنابی سبک هنجاری سبک اطالعاتی آماره متغير

 آشفتگی روانی
 -210/0 347/0 -234/0 -457/0 ضریب همبستگی

 005/0 000/0 005/0 005/0 سطح معناداری

 اضطراب
 -364/0 261/0 -364/0 -245/0 ضریب همبستگی

 005/0 000/0 000/0 005/0 معناداریسطح 

 افسردگی
 -514/0 364/0 -458/0 -275/0 ضریب همبستگی

 005/0 000/0 005/0 000/0 سطح معناداری

 استرس
 -524/0 541/0 -258/0 -476/0 ضریب همبستگی

 005/0 000/0 005/0 000/0 سطح معناداری
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(، r=234/0(، سبک هنجاری)r=-457/0) ی روانی با سبک اطالعاتینمرات آشفتگ( نشان می دهد بین 4همانطور که جدول )

(رابطه r=347/0(رابطه منفی معناداری وجود دارد همچنین بین اشفتگی روانی و سبک سردرگم اجتنابی )r=-210/0سبک تعهد )

 مثبت معناداری وجود دارد.
 

 نتيجه گيری
(، 1391(، وزیری و همكاران )1388ی زرین و همكاران )با نتایج پژوهش عبدبدست آمده از پژوهش حاضر همسو  جینتا

سبک هویت ( همسو می باشد که در یافته های خود نشان دادند که 2005 ) و همكاران یل(، 1994) و همكاران یبروزنسك

ج این پژوهش می توان نتایدارد.  آن با مثبت ای رابطه اجتنابی اطالعاتی و هنجاری، با افسردگی رابطه ی منفی و سبک سردرگم/

 تشكیل هویت، داشت. خواهد فرد روان سالمت در بدیلی بی نقش کنیم، تفسیر که هرگونه را هویترا این چنین تبیین کرد که 

 یک که می انجامد شخصی هویت به تشكیل تدریج به خود، مفهوم ی توسعه دارد. ادامه زندگی طول تمام در که است فرآیندی

 ارتباط ی نحوه هم و است فرد معرف که می شود عقایدی و فكرها شامل طرز هم یعنی است؛ اعیاجتم -روانی ساختاری و سازه

ارزیابی  را دیگران و خود رفتار بتوان آن براساس که است معیارهایی تنظیم متضمن منسجم، می سازد. هویت را دیگران با فرد

 ی جنبه مهمترین خود، از تعریفی منسجم به دستیابی و سالم هویت یک ایجاد کرد. ارائه محیط به سازگارانه هایی پاسخ و کرده

 گامی را آن و کردند مطرح نوجوانی ی دوره در شخصیت پیشرفت مهمترین عنوان را به هویت است. ایجاد اجتماعی -روانی رشد

 روان سالمت در ا انحرافب سالم و بهنجار هویت ساختار از انحراف دانند. می مولد و شادمانه بزرگسالی به وصول در جهت حیاتی

 در موقعیت کنارآیی کارهای و ساز متضمن و هویت سبک ترین سازگارانه اطالعاتی، بود. سبک خواهد همراه پریشانی، پدیدآیی و

 می تالش و آیند برمی آنها ارزیابی و دنبال اطالعات به آگاهانه و فعال صورت به دارند، سبكی چنین که است. افرادی روزانه های

 و بدون متعادل مستقل، هماهنگ، فرد، که می یابد استقرار زمانی قرار دهند. هویت، استفاده مورد را آنها ترین مناسب تا ندکن

 ی نحوه که رسند می خویشتن از به تدوینی هویت، کمک به افراد دهد. پاسخ خود محیط و خود مسایل به و سردرگمی اجتناب

 با اطالعاتی، )سبک( هویتی مدل یک از با استفاده کند. افراد تبیین می خودشان پیرامون و خود با را آنها ی اندیشه و رفتار

 یک از استفاده با افراد کنند. می استفاه بهتر های انتخاب و تصمیمات گرفتن مناسبی برای هویتی اطالعات از فعاالنه، جستجوی

 برآورده را آنها هستند از عضوی که را هایی گروه ونیقان های دستورالعمل و انتظارات کنند می سعی هویتی هنجاری، سبک

 به را شخصیت شان و هویت مورد در گیری سردرگم/ اجتنابی تصمیم هویتی مدل یک از استفاده با افراد نهایت، در و نمایند

 سازد. می پریشانی دچار را آنها مدت دراز در که کند موضوعی می واگذار دیگر موقعیتی و فرصت
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