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 مقدمه  -1-1

ه بکه فرد  اثیراتیدهد. اولین تهای اولیه شخصیت نوجوان را شكل میخانواده اولین نهادی است که پایه

ته از شات گرفها می تواند نآورد از محیط خانواده است و حتی تاثیرپذیری فرد از سایر محیطدست می

ی ایفا وجوانن ی اده باشد. در این میان حضور والدین می تواند نقش بسیار مهمی را در دورهمحیط خانو

 کند.

یكی از متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر هویت است. توافق کلی تجربی و نظری وجود دارد 

لیف رشدی ی خانوادگی تاثیری مهم بر توانایی نوجوان در حل موفقیت آمیز تكای اینكه زمینهدرباره

(. 1387، ؛ به نقل از محمدی1991، 2، بالستین و شالتسیس 1983 1)مارسیا مانند رشد هویت دارد

های هستی اند که چالشی عطفی را نمایان کردهنظریه پردازان در فرایند مراحل تحول آدمی نقطه

بزرگسالی را به پیش یرسد و از این رو دوران بلوغ و نوجوانی و دورهشناختی و خودشناسی به اوج می

هویت  (.1387، به نقل از هاشمی ،1996  3)زندن کنندگذاری میی تحوالت هویتی نامعنوان دوره

-ای روانیگذارد، هویت شخصی سازهعبارت است از افتراق و تمایزی که فرد بین خود و دیگران می

(. 1375)احمدی،  شودشامل میی ارتباط فرد و دیگران را اجتماعی است و طرز فكر و عقاید و نحوه

 و میچل (1985ی است. طبق تعریف کنیسون)گخودبیگان متغیردوم مورد بررسی در این پژوهش از

( بیگانگی در تعریفی وسیع و عام به  معنای احساس جدایی، انفصال و عدم پیوند ذهنی 1988)

ساختارهای  های دیگر،سانان )شناختی( و عینی )کنشی( بین فرد و محیط پیرامون او )یعنی جامعه،

(. متغیر سوم مورد 1388؛ به نقل از زکی، 1988؛ میچل، 1985)کنیسون،  اجتماعی ( و باخود است

                                                           
1- Marcia 
2- Bluestein & Schulthesis 
3- Zenden 
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بحث در این پژوهش مهارتهای اجتماعی می باشد. مهارت اجتماعی فرایند مرکبی است که فرد را قادر 

های الزم برای انجام ها، تواناییی کنند. مهارتای رفتار کند که دیگران او را با کفایت تلقسازد به گونهمی

شود که های اجتماعی به رفتارهایی گفته میچنین مهارتآمیز هستند و همرفتارهای هدفمند و موفقیت

(. بنابراین هدف اصلی 1385)بیرامی و مرادی، ی ارتباط موفق و رودررو را تشكیل می می دهندشالوده

های اجتماعی در دو گروه یابی، از خودبیگانگی و مهارت ی وضعیت هویتپژوهش حاضر، بررسی و مقایسه

 می باشد.  )پرورشگاهی( از نوجوانان واجد والدین و فاقد والدین

 بیان مسئله  - 1-2

اجتماعی است که کانون رشد و التیام، تغییر و تحول و آسیب شناسی اعضا و  -خانواده واحدی عاطفی 

ر دو رکن اساسی خانواده هستند که با به وجود آوردن محیطی امن و سالم، رشد روابط آنهاست. پدر و ماد

(. والدین در پرورش شخصیت کودکان و 1993، 1روانی فرزندان خود را میسر می سازند )دارلینگ

نوجوانان نقش مهمی ایفا می کنند؛ فرایند جامعه پذیری و پرورش شخصیت کودکان و نوجوانان هنگامی 

)مهدوی و همكاران،  رت می گیرد که ساختار خانواده بر پدر و مادر ـ هر دو ـ استوار باشدبه درستی صو

1381.) 

در اکثر تحقیقات بیشترین سهم در تعیین عوامل یك رفتار به خانواده اختصاص داده شده است شاید 

حتوای آموخته به این دلیل که خانواده اولین آموزشگاهی است که فرد آن را تجربه می کند و غنا و م

های او ارتباط مستقیمی با عملكرد و محتوای محیط خانواده دارد. این عملكرد نه فقط دربرگیرنده 

عواملی از قبیل امكانات رفاهی خانواده و تحصیالت والدین است بلكه شامل رشد اخالقی خانواده، مناسب 

ل )حل مسئله(، ابراز عواطف، رفع ی برخورد اعضا با مشكبودن مقررات خانواده، تقسیم نقش ها، نحوه

 (.1983، 2ابستاین و همكاران) نیازهای عاطفی و... نیز می شود

                                                           
1- Darling 
2- Epstein& Baldwin& Bishop 
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ی تاثیر والدین بر کودکان و بررسی نقش هر یك از آنها در روند رشد روانی ـ لذا شناخت نحوه

است )بلك  اجتماعی و شخصیتی کودکان و نوجوانان همه مورد توجه روانشناسان و ـ جامعه شناسان بوده

 (.1995 ،1وهوکن

( پایه و اساس مشكالت نوجوان را ارتباط فرد و آسیب شناسی خانواده 2001و همكاران ) 2کامینگ

ذکر می کنند. ابراز آشكار عشق و محبت به فرزند باعث نفس، مناسبات سازنده و رضایت بخش با دیگران 

 . شودو احساس با کفایتی از هویت در نوجوانان و جوانان می

 رد و این تاثیر با توجه به اینكه خانواده سیستمی است که بیش از همه رفتار و شخصیت فرد اثر دارد،

تاثیر محیط  ا(؛ لذ 1375)ثنایی و ذاکر،  متغیرهای هویت و مهارت های اجتماعی نیز چشمگیر می باشد

 وراندجوانی که  خانواده در شكل گیری شخصیت بر کسی پوشیده نیست، بخصوص در سنین نوجوانی و

 ست. اماعی هویت یابی و استقالل طلبی و همچنین کسب مهارت های اجتماعی برای ورود به زندگی اجت

هم بسیار م نقش تحقیقات نشان داده است که والدین و به تبع آن خانواده در میزان هویت یابی نوجوان

قدان فه کند و ع بیمده آنان را در اجتمادارد؛ والدین با دادن آگاهی و بینش به نوجوانان می توانند آین

ی )یوسف ندکحران بوالدین و البته عملكرد نامطلوبشان به هر دلیل می تواند نوجوان را دچار سردرگمی و 

 ان قیقات نش(. حضور پدر و مادر فرایند هویت یابی را در نوجوانان تسهیل می کند؛ تح1381و خیر، 

نفس  اد بهیت یابی با مشكالت بیشتری مواجه هستند، از اعتممی دهد که نوجوانان فاقد پدر در هو

 (.1381مكاران، )مهدوی و ه ی ضعیف تری هستندکمتری برخوردارند و دارای خود انگاره

ی اساسی و درونی است که به کمك آن یك یك جنبه 3از نظر وبر در مطالعه شخصیت انسان هویت

و یكپارچگی می کند. از نظر اریكسون هویت پاسخ دادن فرد با گذشته اش مرتبط شده و احساس تداوم 

                                                           
1- Black& Hocan 
2- Cumming 
3- Identity 
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از دیدگاه وی نوجوانانی که احساس هویت در آنها قوی تر است، « من کیستم ؟»به این سوال است که 

  .(1380خود را افرادی متمایز و مستقل از دیگران می دانند) به نقل از شكر کن و همكاران، 

  به چهار وضعیت هویتی در نوجوانان اشاره می کند:با توجه به نظرات اریكسون  1مارسیا

این گروه هنوز به مسائل هویت خود فكر نمی کنند و اگر هم به این : 2آشفتگی یا پراکندگی هویت -1

  موضوع فكر کرده باشند نتوانسته اند خود را به یك جهت گیری آینده نگر برسانند.

ی هیچ گونه بحرانی برای تصمیم گیری که بدون تجربهنوجوانانی : 3طلبیهویت زودهنگام یا تسلیم -2

 آنكه به ارزیابی نظر آنان بپردازند. اند، بیی هویت خودشان، خود را تسلیم نظر والدین کردهدرباره

نوجوانانی که با بحران هویت درگیر هستند و اگر چه فعاالنه در تالش برای کسب : 4هویت تعلیقی -3

ی مورد نظر خود هستند، اما هنوز نتوانسته اند تصمیم روشنی در این ها و حرفهارزش ها و عالیق و بینش

  مسائل اتخاذ کنند.

اند، کسانی هستند که به یك تعهد شخصی : نوجوانانی که هویت خود را شكل داده 5هویت موفق -4

اند استحكام رسیدهرسیده و به مرحله ثبات و  ی حرفه یا بینش مورد نظر خود )یا در هر دو مورد(درباره

 .(1380)لطف آبادی، 

فرد می شود )ترکاشوند،  6از نظر برخی از محققان بحران یا آشفتگی هویت منجر به از خود بیگانگی

 (.1379؛ شرفی، 1386

 

                                                           
1- Marcia 

2- Diffusion Identity 

3- Foreclosure  Identity 

4- Moratorium Identity 

5- Achievement Identity 

6- Self Alienation 
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( با تاکید بر تضاد بارز میان ارزش های تبلیغ شده از سوی والدین و ارزش های مورد 1988) 1فلكس

ارزش های حاکم در جامعه، حاالت و صور مختلف بیگانگی را توضیح می دهد. وی تاکید مدرسه به عنوان 

یكی از حالت های بیگانگی را بحران هویت و خودشناسی می داند که محصول نا همسویی میان ارزش 

های خانواده و مدرسه، ناتوانی آنها در انتقال ارزش ها و آموزش اجتماعی که موجب شرایط آنومیك و 

؛ به نقل از محسنی تبریزی، 1988فلكس، ( ت سردرگم، خود باخته و بیگانه از خویش استظهور شخصی

1381.) 

( متذکر می شود که بیگانگی جوانان در اصل یك مسئله روان شناختی است. وی 1379) 2فیوئر

بت بیگانگی و بحران هویت را به عوامل گریزناپذیر و الینحل اودیپی و هویت شناسی منفی با والدین نس

 می دهد.

ای دارد، از سوی دیگر خانواده در فرایند کسب مهارت های اجتماعی نوجوانان نیز نقش قابل مالحظه

 روان شناسان عناصر خانوادگی و والدینی را که سطح صالحیت و مهارت اجتماعی نوجوان را تقویت 

عملكرد مطلوب خانواده، می کند، مورد پژوهش قرار داده اند؛ نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که 

کنترل، همبستگی و عدم تضاد در محیط خانواده می تواند رشد مثبت مفهوم خود و کفایت اجتماعی را 

 (.1983و همكاران،  3)ماتسون سبب شود

رفتارهای فرا گرفته شده قابل قبولی است که فرد را قادر  5های اجتماعیمهارت (1987)4از نظر گرشام

ای موثری داشته و از عكس العمل های نا مقبول اجتماعی خودداری کند؛ رابطهمی سازد با دیگران 

 همچنین این رفتارها در موقعیت های معین پیامدهای مهم را پیش بینی می کنند. 

                                                           
1- Flacks 
2- Feuer 
3- Matson 
4- Gresham 
5- Social Skills 
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( مهارت های اجتماعی را به عنوان وسیله ارتباط میان فرد و محیط 1985و همكاران )  1اشنایدر

این وسیله برای شروع و ادامه ارتباط سازنده و سالم با همساالن به عنوان تعریف می کنند و معتقدند که 

 بخش مهمی از بهداشت روانی مورد استفاده واقع می شود. 

بانه شاکز یكی از شرایطی که فرد در آن از حضور والدین محروم است زندگی در پرورشگاه ها و مر

گیرد.  رت میدم پذیرش کودك از سوی والدین صوروزی است که اغلب به دلیل فقدان پدر و مادر و یا ع

کودکان  اکثر محیط مراکز شبانه روزی از نظر عاطفی، هیجانی و اجتماعی دارای مشكالتی اساسی است و

ا خانواده زندگی سال خود که بساکن در این مراکز از نظر تحول روانی، اجتماعی و شناختی از کودکان هم

عشق و  ون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که از عواطف مادرانه تر هستند. همچنیمی کنند، عقب

گروه  یا طرد، ابستگیواند غالباً از اختالالت عاطفی، ناایمنی، احساس روابط صمیمی با والدین محروم بوده

 ند ی هستگریزی یا گروه گرایی حاد رنج می برند و به طور جدی نیازمند ارتباط صمیمانه و عاطف

 (.1387مدی و همكاران، )علی زاده مح

 ی وجود طیف وسیعی از اختاللهایامروزه مشكل نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به واسطه

ت مل اسرفتاری، عاطفی، احساس طرد شدگی ،خود کارآمدی و حرمت خود پایین مشكل جدی و قابل تا

 .(1378؛ رضایی،  1387) تیزهوش، 

د، ماعی داری اجتهمی را در فرایند هویت یابی و کسب مهارت هاتوجه به اینكه خانواده نقش بسیار م با

رشگاهی( چه فاقد والدین )پرو و پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که نوجوانان واجد

 تفاوت هایی در متغیرهای هویت، از خودبیگانگی و مهارت های اجتماعی دارند. 

 

 

                                                           
1- Schneider 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-3

قع رد توجه واای گریزناپذیر از تحول آدمی است که به دلیل حساسیت ویژه همواره مولهنوجوانی مرح

 لقی میت تشده است. تغییر و تحول آدمی در این دوره مهم در جنبه های بدنی و روان شناختی پراه

 .(1385)نجفی و همكاران،  می شود

وك، و ساد ان است )کاپالنیكی از تكالیف عمده نوجوان کسب احساس خود بودن توام با اطمین

ر نظر با د (. از دیدگاه نظری مشخص کردن وضعیت هویت و از خود بیگانگی و بررسی ابعاد آنها2003

ت یابی ع هویگرفتن شرایط فرهنگی حاکم بر ایران و با توجه به فقدان پژوهش عمیق و اساسی در موضو

یاری از رای بسبذیر است و می تواند اساسی های هویت یك ضرورت نظری انكارناپو انواع مختلف  پایگاه

 پژوهش های بعدی در کشور ما باشد. 

یابی به یك مجموعه از ارزش ها و کسب هویت شخصی چنان که نوجوان در پی دستاز سوی دیگر هم

یابی به هویت اجتماعی نیزهست؛ این مقوله شامل مسائل مربوط به روابط شخصی، است به دنبال دست

ستانه، عشق، روابط جنسی و ازدواج است. زندگی و کسب مهارت های اجتماعی و روابط قرارهای دو

انسانی نیز در همین مقوله است. تحقیقات صورت گرفته بیانگر این مطلب است که بسیاری از مولفه های 

 (. 2004و همكاران،  1مهارتهای اجتماعی در نواجوانی و آغاز جوانی آموخته می شوند) بالك

های اجتماعی تا به آن حد پیش رفته است که برخی از صاحب نظران های اخیر اهمیت مهارتدر سال

(. و در این رابطه مفهوم جدیدی به نام 1986، 2آن را نوع خاصی از هوش عملی دانسته اند ) استرنبرگ

روابط با ابداع شده است ، این مفهوم با جنبه های معینی از مهارت های اجتماعی مانند « هوش عاطفی»

 (.1995همساالن اداره خود و همدلی ارتباط دارد )گلمن، 

                                                           
1- Bellack 
2- Sternberg 
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ی برخورد تواند در شناخت بهتر نوجوانان و نحوههای اجتماعی در نوجوانان میلذا بررسی مهارت

 مناسب با آنان، سودمند باشد. 

ایران صورت دیگر با توجه به اینكه تحقیقات بسیار کمی در مورد نوجوانان پرورشگاهی در  از سوی

گرفته است، در این پژوهش سعی بر این است که این نوجوانان از نظر وضعیت هویت یابی، از بیگانگی و 

 های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند . مهارت

 اهداف پژوهش  -1-4

 اهداف کلی  -1-4-1

جوانان واجد آگاهی بر تفاوت هویت یابی، از خود بیگانگی و مهارت های اجتماعی در میان نو -1

 والدین و نوجوانان فاقد والدین 

 های اجتماعی دراین نوجوانان ی بین سه متغیر هویت یابی، از خود بیگانگی و مهارتتعیین رابطه -2

 اهداف اختصاصی   -1-4-2

ی ابعاد هویت )اطالعاتی، هنجاری، سردرگم یا اجتنابی، تعهد( در نوجوانان واجد والدین و مقایسه -1

 نان فاقد والدین. نوجوا

 مقایسه ابعاد از خودبیگانگی )انزوا، ناتوانی و بی هنجاری( در نوجوانان دو گروه  -2

های اجتماعی )مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و مقایسه ابعاد مهارت -3

 ساالن( در نوجوانان دو گروهرفتارهای تكانشی، برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با هم 

 یابی بر ارتباط بین هویت و از خود بیگانگی در نوجوانان دو گروه.دست-4

 اجتماعی در نوجوانان دو گروه.یابی بر ارتباط بین هویت و مهارتدست-5

 های اجتماعی در نوجوانان دو گروه.دست یابی بر ارتباط بین از خود بیگانگی و مهارت-6
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 های تحقیق فرضیه  -1-5

 . هویت یابی در میان نوجوانان واجد والدین با نوجوانان فاقد والدین تفاوت دارد -1

 ارد.داز خودبیگانگی در میان نوجوانان واجد والدین با نوجوانان فاقد والدین تفاوت  -2

 رد.اوت داهای اجتماعی در میان نوجوانان واجد والدین با نوجوانان فاقد والدین تفمهارت -3

 ارد. دت و از خود بیگانگی نوجوانان واجد والدین و فاقد والدین ارتباط وجود بین هوی -4

 د.ود دارهای اجتماعی نوجوانان واجد والدین و فاقد والدین ارتباط وجبین هویت و مهارت -5

جود ورتباط اهای اجتماعی نوجوانان واجد والدین و فاقد والدین بین از خودبیگانگی و مهارت -6

 دارد. 

 ریف نظری و عملیاتی متغیرها تعا  -1-6

ت خود، تقاد مارسیا هویت عبارت است از سازمان دادن به یك خود درونی شامل ساخهویت: به اع -1

ی ی یك بحران است )اسكویی فردی که در واقع نتیجهها و تاریخچهسیستم باورها، آرزوها، عقاید، مهارت

ی پرسشنامه است که هر آزمودنی درایزان نمره(. منظور از هویت در این پژوهش می1380و انصاری، 

 ای است. کسب می کند. مقیاس اندازه گیری این متغیر، فاصله (ISI)سبك هویت برزونسكی 

متعقد است که بیگانگی به معنی احساس بی معنی بودن زندگی،  1از خود بیگانگی: ساترلند -2

(. 1385نریمانی،  و ابوالقاسمیمعه است )ار بودن از ارزش های جااحساس جدایی از دوستان و بیز

ی از ای است که هر آزمودنی در پرسشنامهمنظور از خود بیگانگی در این پژوهش میزان نمره

 ای است. خودبیگانگی دین کسب می کند. مقیاس اندازه گیری این متغیر، فاصله

                                                           
1- Saterland 
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نها می تواند به عملكرد های اجتماعی: مهارت های اجتماعی رفتارهایی هستند که رشد آمهارت -3

(. منظور از مهارت های اجتماعی در این پژوهش 1990موثر و مفید فرد در اجتماع کمك کند ) ماتسون، 

های اجتماعی ماتسون کسب می کند. مقیاس ی مهارتای است که هر آزمودنی در پرسشنامهمیزان نمره

 ای است.اندازه گیری این متغیر، فاصله

درمراکز  89-90منظور از نوجوانان فاقد والدین عبارت است از نوجوانانی که در سال فاقد والدین:  -4

                 د.ست بودنشبانه روزی وابسته به بهزیستی شهر تبریز اقامت داشتند و فاقد والدین یا سرپر
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 هویت -2-1
 مقدمه -2-1-2

ه واقع مواره مورد توجهیر از تحول آدمی است که به دلیل حساسیت ویژه ی گریزناپذنوجوانی مرحله

شود )نجفی شناختی پر اهمیت تلقی میهای بدنی و روانشده است. تغییر و تحول در این دوره در جنبه

با  ی نوجوانی با تغییرات مهمی از جمله بلوغ جنسی، روابط صمیمانهورود به دوره (.1385و همكاران، 

ا وادار رهای جدید شناختی همراه است. این تغییرات گسترده، نوجوان ن، ریسك کردن و تواناییساالهم

ا مستقل از بیندیشد و به دنبال آن باشد که هویت خود ر« خود»سازد که به یگانگی و ثبات در تعریف می

 (.1385؛ به نقل از نصرتی و همكاران، 2001دیگران شكل دهد )بریگر، 

 ف هویت و رشد احساس هویتتعری  -2-1-3

های مربوط به هویت در زندگی بسیاری از مردم حیاتی و مهم است به ویژه زمانی که آنها از سوال

ها را از خود بپرسد: من چه ها این سوالشوند. نوجوان ممكن است مدتکودکی به بزرگسالی منتقل می

ها کند و... این سوالایر مردم متفاوت میها و اهداف من چیست؟ چه چیزی مرا از سکسی هستم؟ اندیشه

؛ 1،1980جوانی و حتی بزرگسالی نقش مهمی دارند )اریكسون برای رشد هویت در طی دوران نوجوانی،

 (.1387؛ به نقل از محمدی و لطیفیان، 1992و همكاران، 2استفن 

                                                           
1- Erikson 
2- Stephen & et al 
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مفهوم که اهداف بدین « کیستیم؟»یعنی بدانیم  1بزرگترین سوال هستی است. هویت «من کیستم؟»

ایی روشن در پیش داشته باشیم، نظام ارزشی خود را بشناسیم و در برنامه مشخصی داشته باشیم،

که  3و تمایزی 2ها و مواجهه با مشكالت از آنها استفاده کنیم. هویت عبارت است از افتراقگیریتصمیم

تماعی است و طرز فكر و عقاید و ای روانی ـ اجگذارد. هویت شخصی سازهفرد بین خود و دیگران می

 (.1375شود)احمدی، نحوه ارتباط فرد با دیگران را شامل می

شود که در طول زمان و به صورتی معتبر ( هویت شامل تمامی چیزهایی می1969) 4از نظر لپ

ه اش و... وی بگذشته دهد مانند نام او، شخصیت او، موقعیت او،ی فرد اطالعاتی به دست میدرباره

اگر متن و شرایط اجتماعی »گوید: کند و میاهمیت متن و شرایط اجتماعی در این خصوص اشاره می

توانند در طول زمان و به صورت با ثباتی از خود سخن فاقد ثبات و غیر قابل اعتماد باشند افراد نمی

 (.1384 ؛ به نقل از جهان محمدی،1969لپ، «) بگویند

به هم آمیخته است. کودکان در این دوره  «خودخانوادگی»دکی با مفهوم ی کودر دوره 5«خود»مفهوم 

دهند، اما با آغاز نوجوانی و تالش نشان می« خود آگاهانه و هماهنگ پدر و مادر»و تبعیت از 6نوعی تقلید 

باشد: یكی نوجوانی که در حرکت برای کسب هویت برای کسب هویت مستقل، فرد با دو مساله مواجه می

است و دیگری انتظارات خانواده و مدرسه و جامعه و قبول هویت جدید از جانب آنها. دشواری  خویش

کسب هویت در نوجوانی و ابهامات خانواده و بزرگساالن برای پذیرش هویت نوجوان باعث ایجاد یك 

ست. این شود. نیمی از هویت او از آن خود او و نیم دیگر از آن بزرگساالن ادر او می 7«نیمه هویت»

ی این ترازو به سود استقالل هویت نوجوان سنگین آورد و در آغاز جوانی کفهوضعیت چند سالی دوام می

 (. 1385)لطف آبادی،  شودمی

                                                           
1 -Identity 
2- Dissociation 
3- Differentiation 
4- Klapp 
5- Self 
6- Imitation 
7- Semi – Identity 
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هستیم های نخست زندگی در خصوص این موضوع که کی( از سال1977)1از نظر بارون و برن 

رسیم که چه کسی زمان به این نتیجه می کنند. با گذشتهایمان شروع به شكل گرفتن مییادگیری

مانندی که به خودمان اختصاص دارد؛ مانند چگونگی ارزیابی خود، هستیم و در رابطه با موضوعات بی

ای مانند ورزشكار، معلم و ....، های حرفهبه عنوان یك مرد یا یك زن، ویژگی 2برداشت از نقش جنسی

؛ به نقل 1977ٰکنیم )بارون و برن، مذهبی، خود را تعریف میگرایش سیاسی و  طبقه اجتماعی و نژادی،

 (.1384از جهان محمدی، 

یابد. هر چند که رشد شود و در نوجوانی هم خاتمه نمیبنابراین احساس هویت در نوجوانی آغاز نمی 

هویت فرآیندی است که در طول عمر ادامه دارد ولی جستجو برای به دست آوردن هویت به خصوص در 

کند. وران نوجوانی بیشتر مطرح است. شاید به این دلیل که نوجوان هر روز تغییری در خود حس مید

ی واحد در آورند احتیاج به زمان شان را به صورت حس هویتنوجوانان برای آنكه تغییر سریع بدن و ذهن

نوجوان باید بتواند های شناختی نیز بستگی دارد. دارند. رسیدن به حس هویتی قوی تا حدودی به مهارت

از خودش تصوری انتزاعی داشته باشد. توانایی در تفكر انتزاعی و تفكر فرضی و توانایی در داشتن 

 (.1380کند )ما سن، کمك می 3اندازی در آینده به نوجوان دریافتن هویت فردیچشم

 گیری هویتانواع شکل -3-1-4

و فشارهای فرهنگی و یا خرده فرهنگی و حتی  به سبب عواملی مانند روابط بین والدین و فرزندان

ی گیری هویت در میان نوجوانان متفاوت است. در یك جامعهالگوهای شكلمیزان تغییرات اجتماعی، 

شود؛ های بزرگساالن محدود است و به ندرت تغییرات اجتماعی ایجاد میابتدایی و ساده که نقش

ای که پیچیده شود. ولی در جامعهه به سرعت انجام میای است کگیری هویت تكلیف نسبتاً سادهشكل

؛ 1968یابی ممكن است کاری مشكل و طوالنی باشد )اریكسون، کند، هویتاست و به سرعت تغییر می

                                                           
1- Baron & Byrne 
2- Sex role 
3- Individual Identity 
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(. در یك 1380؛ به نقل از ماسن،1984؛ کانجر و پیترسون، 1984و  1982، 1؛ واترمن1980مارسیا، 

های مولی یا منحرف باشد و فرد ممكن است در جستجوی نقشها ممكن است معجامعه خاص، هویت

مانند مورد هنرمند یا  اند،های غیر معمولی مثبت و سازندهخاص و غیر معمولی باشد. بعضی از نقش

معتاد »و یا ممكن است منفی باشد مانند مورد کسی که « گیردراه دیگری را در پیش می»ی که شاعر

 .(1380به نقل از ماسن،  ؛1966دو وال و آدلسون، ؛ 1977)کانجر، « ای استجنایتكاری حرفه»یا «است

ی ای رایج در مورد وجود یك دورهی کلیشهگیرد. این عقیدههای گوناگون شكل میهویت از راه

اگر نوجوانان »آمیز است. در واقع خود اریكسون معتقد است احتماالً اغراق 2«بحران هویت»طوالنی و حاد 

این اعتقاد »شدند؟ دانستند که قرار است دچار بحران هویت شوند چنین آشفته و سر در گم میمیما ن

گویند نبودن یك دوره فشرده و بحرانی در دوران نوجوانی شناسان بالینی و سایرین که میبعضی از روان

ی قرار نگرفته است های تحقیقاتدهد مورد تایید یافتهخبر از اختالالت عاطفی در دوران بزرگسالی می

 (.1380به نقل از ماسن،  ؛1979)کانجر، 

 آنكه دچار طوفان و تنش شدید شوند. گیرد بیبه طور خالصه هویت بسیاری از نوجوانان شكل می

 هویت  گام اصلی در رشد  -2-1-5

ایی ی خانواده است. این جدنوجوان از خود انگاره 3یگام اصلی در رشد هویت جدا شدن خودانگاره

های طلبی سالهای مختلف )جدا شدن از آغوش مادر، تشخصخود که از آغاز زندگی کودك به صورت

همانندسازی با معلم و  های پنجم و ششم،با والد هم جنس در سال 4سوم و چهارم زندگی، همانندسازی

د و فرد را به رسی نوجوانی به اوج خود میشود، در دورههای دبستان( مشاهده میهمساالن در سال

کند. تدریج به یك جوان متمایز و مستقل که راه خاص خویش را در زندگی دنبال خواهد کرد، تبدیل می

های اختصاصی ها و باورها و آرمانشناختی و دیدگاهی نوجوانی و تمایز رواننیرومند شدن فرد در دوره

                                                           
1- Waterman 
2- Identity Crisis 
3- Self-Image 
4- Replication 
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خیزد. ا دیگران به کوشش و مبارزه بر میای از او می سازد که برای تجدید ارتباط خود بوی، شخص ویژه

انجامد و پس از تثبیت این کوشش و مبارزه به جدایی نسبی )و گاه شدید( فرد از خانواده و بزرگساالن می

کند. در جریان جدایی از تعلقات های خود با دیگران تجدید نظر میدر ارتباط این هویت و موقعیت،

کند و با کمك قدرت تفكر ، جنسی، فكری و روحی خود را باور میکودکانه پیشین، نوجوان هویت جسمی

های مستقل خویش در ارتباط با خانواده انتزاعی که در این سالها برایش حاصل شده است به ایفای نقش

ی خانوادگی و پردازد. این هویت جدید، بر حسب اینكه نوجوان در کدام زمینهمی و همساالن و جامعه

های مختلفی بروز کند، به شكلگی رشد کرده باشد و در چه شرایطی زندگی میاجتماعی و فرهن

 (.1385کند)لطف آبادی، می

 ماهیت هویت از دیدگاه اریکسون -2-1-6

های روانی در را در مورد تشریح ناراحتی« هویت من»ای ( اولین کسی بود که واژه1970اریكسون )

 ودند که درباین سربازان کسانی »گوید: دوم به کار برده و میبرخی از سربازان بازمانده از جنگ جهانی 

معنا کردند و از لحاظ روحی در وضعیتی بودند که زندگی را بیتمام زندگیشان احساس پوچی می

ی بالینی اریكسون باعث شد تجربه«. شدها میهویتی و سردرگمی در آنپنداشتند و این خود باعث بیمی

ه هویت به کوی دریافت . تشخیص داده و آن را به جامعه غیر بیمار تعمیم دهد تا وی حاالت هویت را

 ئیلی،ی روانی ـ اجتماعی هم در فرد و هم در فرهنگ ریشه دارد. )به نقل از میكاعنوان یك پدیده

1388 .) 

« خود»گیری هویت در نوجوانی را به عنوان فرایند تدریجی رشد ( فرایند شكل1968اریكسون )

ی کودکی به تدریج جای خود را به ف کرده است که به موجب آن هویت به دست آمده در دورهتوصی
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دهد. این وضعیت از طریق پذیرش و رد متقابل و انتخابی تری از هویت میبندی جدید و گستردهشكل

 (.2010و همكاران،  1؛ کروگر1968شود )اریكسون، ی کودکی حاصل میهویت شناخته شده در دوره

( هویت هم جزء خودآگاه و هم جزء ناخودآگاه فرد است. هویت به گذشته 1970ز نظر اریكسون )ا

گیرد. اریكسون معتقد است که تكوین هویت، کند و از کودکی ریشه میوابسته است و آینده را تعیین می

پدیدار ی نوجوانی بستگی دارد. هویت در ابتدا در طی دوره 2فرآیندی است که به واکنش اجتماعی

گردد بلكه از طریق مراحل اولیه رشد، تكامل یافته و به طور مستمر و در سراسر عمر تغییر شكل نمی

گیرد و به طور دائم برای رسیدن به هویت تغییر صورت می 3ای پویاستدهد. در واقع هویت پدیدهمی

 (. 1385؛ به نقل از میكائیلی، 1970)اریكسون، 

خواهد اصلی نوجوان  که دائم با آن اشتغال خاطر دارد، هویت است: او میی از نظر اریكسون مسئله

تعلیق روانی ـ »بداند کیست؟ و که خواهد شد؟ نوجوان در پی یافتن پاسخ این سوال دچار یك 

ها ممكن ی اینکند. اما همههای مختلف همانندسازی میشود و مضطربانه با افراد و گروهمی 4«اجتماعی

های ی موقت و متزلزلی باشند، به طوری که نوجوان برای حفظ آنها ممكن است روشهااست هویت

های موجود و مختلفی در پیش بگیرد، که راه انداختن دار و دسته یا پیوستن به یكی از دار و دسته

های مختلف را های فردی دیگران از آن جمله است. او به این ترتیب هویتتحملی در برابر تفاوتبی

هایی یك گروه اجتماعی احساس وحدت درون کند )رفیعی، آزماید تا سرانجام با عقاید و ارزشمی

1381). 

العمر است و دست آوردها و فضایلی که فرد در مراحل البته فرایند تشكیل هویت، فرایندی مادام

الم نوجوان یابی سسازی و هویتپیشین کسب کرده است در تحكیم بنای هویت سالم نقش دارند. همانند

مندی و ابتكار عمل و از میزان توفیق او در کودکی در نیل به امید و اعتماد، اراده و خودگردانی، هدف

                                                           
1- Kroger 
2- Social response 
3 -Dynamic Phenomenon 
4- Psychological-Social Suspense 
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صالحیت و پشتكار متاثر است. گرچه آدمی در تمام طول زندگی در حال تشكیل و اصالح هویت خویش 

نتواند به تصویری درست از  دهد. اگر نوجواندر همین دوره نوجوانی روی می« بحران هویت»است ولی 

ی ها خطوط اصلی و تصویری از آیندهنتواند براساس آن و عالیق و امكاناتش دست یابد ها،توانایی خود،

یابد؛ پایبندی به تعریفی که از خود در دست نمی« 1پایبندی»خود را در ذهن ترسیم کند به فضیلت 

ها که تصویری از جهان بندی به یك نظام عقاید و ارزشدهد و نیز پایذهن دارد و به دیگران هم ارائه می

کند. پایبندی سنگ بنای هویت است که از نظام ارزشی موید آن و جایگاه فرد در آن را به وی ارائه می

یابی نوجوان مختل اما اگر فرایند هویت. شودگیرد و با روابط اجتماعی ناشی از آن محكم میالهام می

تواند هویت یا آشفتگی نقش اجتماعی خود خواهد شد که به اعتقاد اریكسون می شود، او دچار آشفتگی

پریشانه شود. در این مرحله دو نوع پیامد مرضی موجب بزهكاری، اختالل در هویت جنسی و حمالت روان

 ممكن است پیدا شود:

از قبول شود و عبارت است مندی مفرط است که تعصب خوانده میـ پیامد غیر انطباقی: هویت1

. نوجوان انعطاف یك نقش یا خرده فرهنگ به طوری که مجال تحمل و مدارا و تساهل را از فرد بگیردبی

کوشد عقیده و سبك بیند و میمتعصب، فردی آرمانگرا خواهد شد که همه چیز را سیاه و سفید می

 (. 1381)رفیعی،  زندگی خود را به دیگران تحمیل کند

 وزرگسالی ان بد بدخیم سرباز زدن نام دارد. سرباز زدن از پای نهادن به جهـ پیامد  بدخیم: پیام2

کنند، به ویژه می« ذوب»حتی از نیاز به داشتن و قبول یك هویت. این گونه نوجوانان خود را در گروه 

ایی هگروه های نظامی،های مذهبی، سازمانکنند، مثل فرقههایی که جزئیات هویت آنها را تعیین میگروه

ز اهایی که برای تن ندادن به اقتضاهای دشوار زندگی در جامعه اند و گروهکه براساس نفرتی شكل گرفته

 (. 1381)رفیعی، های تخریبی و مصرف مواد استاند. اشكال دیگر سرباز زدن انجام فعالیتآن بریده

                                                           
1- Adherence 
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رغم لیه عیارهای جامعپیامد متعادل و موفق این مرحله کسب فضیلت پایبندی، یعنی توان رعایت مع

دو  ها نیست؛ اینها وتناقضهای آن است. منظور وفاداری کورکورانه یاانكار آن نقصهم خوانیها و نانقص

رد جایی فست که گیرد. بلكه منظور آن اامكان ایجاد هر گونه تحولی در اجتماع پیرامون را از فرد می

 (.1381،)رفیعی ل آن سهیم شود و نقش ایفا کندبرای خود در آن اجتماع بیابد تا بتواند در تحو

 

 هویت از دیدگاه مارسیا  -1-7- 2

در برابر  1ی نوجوانی )وحدت هویت( به طور تجربی تعارض دوره1966به دنبال اریكسون، مارسیا )

 (.1385( را با دقت تشریح کرد )نصرتی و همكاران،2سردرگمی نقش

سازمان دادن یك خود درونی شامل ساخت خود، سیستم به اعتقاد مارسیا هویت عبارت است از 

ی یك بحران است )انصاری واسكویی، ها و تاریخچه فردی که در واقع نتیجهعقاید، مهارت آرزوها، باورها،

، بحران هویت را در دو مقوله یعنی میزان کاوش 3( در پارادایم پایگاه هویت1966مارسیا ) (.1380

شود( در مراحل شخصی یا موقعیتی )برای مثال، کاوش در باورهای مذهبی( می)که بحران نامیده  4فردی

سازی کرده است. مارسیا فرد بر این مسائل را )برای مثال، تعهد به مذهب خاص( مفهوم 5و میزان تعهد

ویت پایگاه هویتی افراد را به این صورت تعیین نمود: افراد دارای میزان کاوش و تعهد پایین را در پایگاه ه

نامید و افراد  7قرار داد و افراد دارای تعهد باال ولی میزان کاوشگری پایین را هویت زودرس 6سردرگم

نامید و افراد دارای کاوشگری  8دارای تعهد پایین ولی کاوشگری باال را مهلت خواه یا دارای هویت معوق

                                                           
1- Identity Eohesion 
2- Identity Diffusion 
3- Identity Status 
4- Exploration 
5- Commitment 
6- Diffusion Identity 
7- Foreclosure  Identity 
8- Moratorium identity 
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دارند. بنابراین الگوی پایگاه  1فقباال و تعهد باال کسانی هستند که بحران هویت را حل کرده و هویت مو

گیری هویت در نوجوانان است. او چهار ی اریكسون در رابطه با شكلی نظریههویت مارسیا بیشتر بر پایه

ـ پراکندگی )مئوس، 4ـ ممانعت 3ـ تعلیق  2ـ دستیابی  1سطح در رشد هویت من مطرح کرده است: 

1996.) 

 

  

 هویت از دیدگاه برزونسکی  -2-1-8

الگویی را مطرح کرده است که به تفاوت در فرآیندهای شناختی، اجتماعی جوانان در  2رزونسكیب

؛ به نقل از 1990،1992، 1989ساخت، نگهداری و انطباق هویت خودشان تاکید دارد )برزونسكی 

 (.1387زاده، حسین

از تكالیف مختلف چون  این الگوی شناختی ـ اجتماعی به تفاوت برجسته در درگیری و یا اجتناب افراد

کند. این فرایندسازی یا کسب هویت حل مسائل شخصی و موضوعات هویت اشاره می گیری،تصمیم

دهی و کارهایی است که اطالعات و تجارب مرتبط با خود را کدگذاری، پردازش و سازمان و شامل ساز

، هنجاری، سر درگم ـ اجتنابی های متفاوت فرض شده حداقل در سه سطح اطالعاتیکند. فرایندمرور می

های شناختی رفتاری خاصی است که افراد در رود. اکثر اجزاء اساسی این سطوح شامل پاسخبه کار می

یافته از این ی سازمانمجموعه 3اجتماعی برند. راهبردهای شناختی ـی خود به کار میزندگی روزمره

کند که فرد به ك  هویت به راهبردهایی اشاره میواحدهای شناختی ـ رفتاری است. در اکثر موارد سب

؛ به نقل از حسین 1992؛ 1989دهد به کار ببرد)برزونسكی، برد یا ترجیح میطور مشخص به کار می

 (. تفاوت موجود در استفاده از راهبردهای مختلف به عوامل انگیزشی افراد مانند تقاضاهای 1387زاده، 
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Abstract: 
 

The   purpose of this study comparison of identity achievement, self-alienation and social 

skills in parenting and non- parenting adolescence. This study is compare and cross-

compared. The study  society for adolescent foster youth residing upon all the welfare 

centers. The statistical community for parents of adolescents 14-18 years old adolescents 

meet the region a high school were enrolled in Tabriz. Sample intended for both the way of 

sampling the number 40 chosen. Then Questionnaires identity, alienation and social skills 

impute  to adolescents. These results suggest that significant differences between groups 

are examined . In this case the base identity of most foster youth are confused and 

antisocial behavior and seeking a more superior showed. 

 
 


