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 چکيده

بحران هويت از جمله مفاهيمی است که از ديرباز مورد توجه روانشناساان و جامهاه   

شناسان قرار گرفته و تحقيقات گوناگونی پيرامون ابهاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی 

ه است. روانشناسان بيشتر بحران هويت را در دوره نوجوانی و اثرات گذر آن صورت گرفت

لت گذر از او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند. و جامهه شناسان بحران هويت را در حا

ايا  بحاران را ريشاه ياابی مای کنناد. در نرگاه زنادگی ، دوره           جامهه سنتی به صنهتی،

ذر موفقيت آميز از نوجوانی به گ مهم محسوب ميشود.کی از دوره های ي منزلهنوجوانی به 

 بزرگسالی منوط به سازش يافتگی های روانشناگتی ، اجتماعی و زيست شناگتی است.

مقايساه داناش آماوزان ناشانوا و داناش آماوزان عاادی در ابهااد         هدف اي  پژوهش 

 گوناگون ويژگی های هويتی بوده است.

تهاران انتاااب    1آموزان ناشنوا و عادی منطقه نفر از دانش  06برای اي  هدف تهداد 

 .مورد آزمايش قرار گرفتند ند و به وسيله مقياس سنجش هويت بنتون و آدامزشد

د برای گاروه هاای مساتقل فر ايه هاای تحقيا  ماور        tبا استفاده از آزمون آماری 

 هم نتايج به شرح زير بوده است:بررسی قرار گرفتند. بهد از تحليل داده ها ا
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ات رنما وزان ناشنوا در مقايسه با دانش آموزان عاادی در هويات آشافته    انش آمد-1

 دو گروه مهنی دار بوده است. باالتری داشته اند و تفاوت

 یمهنای دار  ی در هويت از پيش تهيي  شده تفاوتبي  دانش آموزان ناشنوا و عاد-2

 وجود نداشته است.

مهنی دار وجود نداشته  ی تفاوتتاگيردر هويت بي  دانش آموزان ناشنوا و عادی -3

 است.

ت وزان عادی در مقايسه با دانش آموزان ناشنوا در هويت موفا  از نمارا  دانش آم-4

 دو گروه مهنی دار بوده است. باالتری برگوردار بودند و تفاوت
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 . مقدمه1-1

ای سالم تشکيل شده ده هکونکتري  جزء اجتماع است . اجتماعی که از گانواگانواده 

اي  است که افراد آن  و شرط آنکه گانواده ای سالم باشد،اجتماعی سالم گواهد بود  باشد.

مسالله تا ش بارای بهباود و ا        برای بهبود و هيت اجتماع مهام تاري   سالم باشند. لذا 

ت کودک را شکل می دهاد  گانواده اولي  محيطی است که شاصي گانواده و افراد آن است.

محل انتقال سنت ها باورها و انواع ماتلف شناگت هاست. کودک اولي  قدم های اجتماعی  و

و در نهايت به موجودی اجتماعی تبديل مای شاود . اولاي      شدن را در گانواده بر می دارد

هويت اجتماعی فرد در گانوداه فراهم می شود . احساس هويت يافتگی و انديشمند بودن در 

د و رشد می کند. اي  احساس ها آموگته می شوند و گاانواده محلای   گانواده شکل می گير

 است که نني  احساس هايی را به افراد می آموزد.

ساگتار گانواده تاثير مهمی در رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان دارد. روابا  پادر و   

رد. گاذا در س مت روانی نوجوان بر جای ميمادر با يکديگر و فرزندان نقش تهيي  کننده ای 

اگر اي  رواب  بر اساس اصول درستی اساتوار باشاد مای تواناد نوجاوان را در گاذر ايا         

مرحله دشوار ، ياری رساند و اگر نامناسب باشد زمينه برای ايجااد مشاک ت و انحرافاات    

 فراهم می گردد.

رشاد عااطفی    جسامی بار    شاديد  نوجوانی دوره رشد سري  جسمی اسات. تيييارات  

، زود رنجی و... می کند. از ناآرامیرد و او را دنار ا طراب تهارض ، نوجوان تاثير می گذا
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دوره کمتر به واقهيات توجه دارد و به رغم رشد عقلی ، رفتاارش    نظر ذهنی نوجوان در اي

ی جای پرداگت  به واقهيات به دنياه تفکر و منط  ب تابيشتر تاب  عواطف و احساسات است 

و نظارات ديگاران وابساتگی فراوانای پيادا کارده و در برابار        تاي ت پناه می برد. به عقايد 

 پذير می سازد.امر او را به شدت آسيب   مشک ت و موقهيت ها تصميم بگيرد و اي

ه نقش گاانواده و جامهاه   ننوجوانی دوران شکل گيری هويت فردی است. در اي  زمي

بد، نون پايه و اتباط می ياه ويژه ای دارد. اي  هويت يابی از طرفی به دوران کودکی ارگجاي

دوره کودکی است که به نقش گانواده به ويژه پدرو ماادر بساتگی    ،اساس مرحله نوجوانی

دارد. می دانيم نوجوان از گانواده گود الگو می پاذيرد. اگار پادر و ماادر از نظار رفتااری       

شاکل  در جهات مببات   الگوهای مناسبی ارائه دهند همانند سازی نوجوان با آنهاا هويات را   

ناموف  والدي  باشد ، روناد هويات    دهد. ولی اگر همانند سازی های نامناسب با الگوهایمي

يابی نوجوان را ماتل می کند. در اي  زمينه اگت الت گاانوادگی باه وياژه اگار در ح اور      

منفی در جريان تشکيل هويت وی به جای می گذارد و او را دنار نوجوان مطرح گردد تاثير 

و گروهاای ديگار اجتمااعی نياز      نان باا همسااال  وجوی و ناراحتی می کند. نا طراب نگران

ر بيشاتر  يگا همانند سازی می کند.در اي  زمينه دنيای او وسي  تر وارتباط او با محيطهای د

از دوران کودکی است. هر قدر ارزش های حاکم بر گانواده ، مدرسه ، همسااالن و جامهاه   

يابی نوجوان سالم تر و آسان تر گواهد باود. در غيار   هماهنگ تر و نزديک تر باشد، هويت 

 اي  صورت ، نوجوان دنار سردرگمی، تهارض و بحران گواهد شد.
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هر دليل که باشد منجر به بحران گواهد عدم موفقيت نوجوان در کسب هويت گود به 

و شد و اگر نتواند بر اي  بحران غلبه يابد اي  امر به شکل دهای هويات منفای مای انجاماد.      

 سبب رفتارهای  د اجتماعی ناسازگارانه و انحرافات گوناگون می گردد.

عی نودر واق  هويت پديده يا حالتی است غير قابل توصيف صرفاً يک احساس است. 

بحران را می تاوان بار ياک     ومبهم و ناشناگته وجود دارد « م »استق ل اينکه يک احساس 

پايدار و دناار اگات ل اطا ر کارد و مساايلی      يا شراي  گطر آفري  ، بی ثبات ، ناو هيت 

مانند وابستگی سياسی ، اقتصادی، تقليدها، شکست ها و عدم موفقيت هاا و بای کاار شادن     

 .، انديشه نامه فرهنگ(ايیبسياری از افراد علل تشديد بحران هويت است) سين

پشات  يکی از مهم تري  مسائلی که باعث آزار دادن نوجوان می شود اي  است که باا  

سر گذاشت  دوران کودکی و ظهور تيييرات فيزيکی و روانی نيازهاای جديادی را احسااس    

در جوام  « م  کيستم؟»می رسد کهمی کند و گود را کودک ساب  نمی بيند. و به اي  سوال 

ابتدايی که الگوی شکل پذيری و همانند سازی و نقش های اجتماعی محدود بر هويات ياابی   

جامهه به سادگی نقش های تازه را مای پاذيرفت و   آن نوجوان در  .دبرای نوجوان ساده بو

باد هويات   ارفتار قابل قبولی داشت، ولی در جامهه پيچيده امروز که به سرعت تيييار مای ي  

 يابی برای نوجوان دشوار است.

ا اطراب و نااراحتی ذهنای اسات و     در هنگام بحران هويات نوجاوان شاديداً دناار     

ت گود را در يک گويشت  قابل و هماهنگ ، سازمان دهد. يشاص تواند جنبه های ماتلفنمي
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هستند. هويت حرفه ای است که طرح آن روبرو با ر از مسائلی است که نوجوانان گو يکی دي

با استهداد و ذور گاويش بارای نوجاوان     ،تشايص متناسب حرفه ،ريزی برای شيل آينده

ه باعث ابهام و ساردرگمی نوجاوان   نمي  زيت فراوانی دارد و عدم موفقيت نوجوان در اياهم

 شده و نوجوان دنار بحران هويت می گردد.

( بحران هويات باعاث اشاکال در ساازگاری و اشاکال در      1792)1رزجطب  ديدگاه را 

هويت اجتماعی نوجوان می شود . اريکسون گصوصاياتی را کاه در هنگاام بحاران هويات      

 می کند:رت زير بيان وجنبه پاتولوژيک پيدا می کند به ص

وابا  متقابال   (عدم توانايی در ايجاد رواب  شاصی که حاصل آن کناره گياری و ر 1

 کليشه ای و قالب است.

زمان ممک  است باعث تييير که (اگت ل در پيش بينی زمان، با اعتقاد نداشت  به اي  2

 می شود.

و بايم  (اگت ل در ت ش و کوشش همراه با عدم تمرکز و توجه به کارهای بی نتيجه 3

 از رقابت.

، در صورتی که متناساب   أن گود دانست شرس(انتااب هويت منفی و کارهايی را ک4

 با فرم گانوادگی و اجتماعی است.

                                                 
1
 - Rogers. 
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است. از آنجاکه باش مهمی از مسلوليت و بار ان جو م  اينکه جامهه ما جامهه ای 

باش اعظام    نسل جوان است توجه به و هيت اي  يزندگی فردی و اجتماعی بر دوش هم

نظر سياسای و  نه تنها برای درک و فهم آنها به لحاظ روانشناسی و جامهه شناگتی بلکه از 

شاوند در   هاقتصادی اهميت فراوان دارد. اگر اي  نسل گرفتار وابستگی از پيش تهياي  شاد  

يی و کارکردهای جامهه، کندی و رگوت به وجود می آورد. بارای آنکاه جامهاه    احرکت پوي

مسالوليت گاود باياد بتواناد     ت گاود اداماه دهاد گاروه ميانساال عا وه بار        ايا بتواند به ح

 (1392های جوان را نيز مورد توجه قرار دهد.)صنهتی مسلوليت
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 . بيان مسئله2-1

حا ر اط عات دقيقی درباره هويت يافتگی نوجوانان در کشور وجود ندارد. حال در 

و باا توجاه باه     ه مای باشاد  نا ايا  زمي  يکی از داليل اي  امر فقدان ابزار سنجش مناساب در 

وزان ما گستردگی حاالت هويت موجود در بي  نوجوانان به گصوص در مقايسه با داناش آ 

را بر آن داشت تا بررسی های مورد نظر را در اي  زميناه  ما ناشنوا و دانش آموزان عادی 

فتاه شاده   زير ساوال باردن ارزش هاای پذير    مورد اجرا گذاريم. مرور بر دوره نوجوانی با

دوره کودکی همراه است . نوجوان با ترديد در آنچه کاه ماورد قباول والادي  و بزرگساال       

جامهه است سهی می کند تا به يک بازنگری اساسی پذيرفته های قبلی گود بپردازد. وجاود  

تيييرات بدنی و روانی در نوجوان آن ننان سري  و گسترده است که نوجوان را در بدست 

ف جديد از گود با دشواری های اساسی روبرو می کناد. اگات ف نظار باا     آوردن يک تهري

ره نوجوانی نيز کام ً تصاري   سردرگمی نوجوان در انتااب های اساسی که در دو ،والدي 

يب های روانای  سس مت روانی نوجوان را مورد تهديد قرار می دهد. بسياری از آ ،شودنمي

 (1771-)رحيمی نژاد به نقل از نولروکاالن فتد.در دوره نوجوانی اتفار می ا و اجتماعی

، زنادگی ، ماذهب و    اصوالً هويت يافتگی نوجوان بدون تصميم گياری دربااره شايل   

در واق  مشک ت هاويتی موجاود در باي  افاراد جامهاه باه        ،نقش جنسی امکان پذير نيست

دوران در گصوص بزرگساالن به داليل عمده ای شاي  مای باشاد کاه ايا  مشاک ت باياد       

نوجوانی مورد بررسی قرار بگيرند. مطالهاتی درباره اي  مو اوع در ساايه کشاور هاا باا      
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ه داری کاه ابهااد     ماتلفی صورت پذيرفته است اما در ايران مطالهات عميا  و دامنا  يعناو

نظر آنچناان کاه    ردگوناگون هويت را مورد بررسی قرار دهد صورت نگرفته و مو وع مو

 می دهد.   حيطه علمی را پوششيست. اي  مطالهه باشی از ابايد گسترش نيافته ا

 

 ارتباط هويت با ناشنوايي:

تحت هر شرايطی و برای تمامی افراد مرحله ای از دوران زنادگی اسات کاه     نوجوانی

( نوجاوانی  1791)دوميا  فرد در آن با بحران های زيادی مواجه می شود. از نظر شلزينگر و

  نظرياه کاام ً   يا کودکان ناشنوا و والدينشاان اسات. از ا  سترس گاصی برای ازمان تحمل 

مشاص است که نوجوانان ناشنوا هم مانند نوجوانان عادی با بحران هويت و هويات ياابی   

که از بي  نند فرزند آنها هم کودک ناشانوا   یروبرو می شوند. به گصوص در گانواده هاي

اسات کاه شاکاف باي  کاودک       متولد شده باشد و هم کودک عادی. نوجوانی مقطا  زماانی  

اسات الگوهاای اجتمااعی    ه اشکال متهدد وسي  تر می شاود. مسالم   ناشنوا و کودک شنوا ب

شدن و هويت يابی در کودک ناشنوا متفاوت از الگوهای گواهر و برادر شنوای اوست. اماا  

کان ه نقش بسزايی دارد. گانواده اولي  نظام اجتماعی است که اکبر کودنگانواده در اي  زمي

بارای شاکل گياری     هکان گانواده اولاي  و مهام تاري  را   ن تهل  دارند. و برای اي  کودآبه 

به شمار می رود. بنابراي  ، برقراری ارتباطی صري  و پايدار اماری   ،هويت و پيدا کردن آن

 اروری اسات. در واقاا  گاانواده مای توانااد نقاش مهمای باارای هويات ياافتگی فرزناادان         
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. فرد ناشنوا به دليل نقاص شانوايی اش ممکا  اسات در نوجاوانی باا       ناشنوايشان ايفا کنند

شود. وشايد يکی از داليل اي  امر اي  باشد که آنهاا تفااوت قابال     بحران های زيادی مواجه

م حظه ای بي  گود و ديگران می بيند و ممک  است در س  نوجاوانی ، يهنای دورانای کاه     

ناد و دورانای کاه    ه باه اساتق ل روی مای آور   دورانی کا  ،افراد به شناگت گود می پردازند

اواهند برای آينده گود برنامه ريزی کنند و هويات فاردی ، اجتمااعی و شايلی گاود را      مي

مو وعی هم که ماا در   بيابند. با بحران ها و مشک ت قابل توجهی مواجه شوند. و در واق 

 :  ما بدانيم کهاي  پژوهش به دنبال آن هستيم همي  است. يهنی در پايان اي  تحقي

 آيا هويت يابی با ناشنوايی ارتباط دارد؟

 آيا نقص شنوايی به هويت يابی نوجوان تاثير می گذارد؟

موفقی برگوردارند وبی از گودشان می دهند و از هويت آيا افرادی که سازگاری مطل

هم مای   يا اينکه افراد ناشنوا يا کم شنوا ؟جزء افراد عادی و بدون هيچ نقص شنوايی هستند

 ؟)با وجود محي  غنی آموزشی(افتگی برسندتوانند به هويت ي

 آيا در هويت يافتگی افراد ناشنوا با افراد عادی تفاوت مهناداری وجود دارد؟

 . متغيرها3-1

 (متيير مستقل: بحران هويت1

 (متيير وابسته: ناشنوايی2
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 اهميت پژوهش .4-1

بي  نوجوانان و جوانان فهال است از  مطالهه در زمينه مسائلی که مشک ت هويتی در

نه تحقي  در يبر روی ادبيات و پيش زمينه های پژوهشی جديد محسوب می شود. با مطالهه

داگل کشور، تحقيقات قابل توجهی به نشم نمی گورد . اي  مطالهه و پژوهش  ام  اينکاه   

ز مساائل و  می تواند شوقی برای پژوهشگران ديگر باشد، در نوع گود مای تواناد باشای ا   

ف کند. در  م  تحقيقات و پژوهش های انجام شده دانش آموزان را توصي مشک ت هويتی

وران ما در ساير کشورها حکايت از ان دارد که مسائل هويتی در بي  دانشجويان و داناش آ 

زمينه های الزم را برای بررسای  و اي  تحقي   م  بررسی اي  مو وع رو به تزايد است 

 فراهم می کند. بيشتر اي  مو وع

مو وع هويت يابی و بحران های آن از اهميت گاصی برگوردار است و مو اوعی  

است که در تمام مراحل زندگی فرد مطرح مای باشاد. ولای در مرحلاه نوجاوانی بيشاتر از       

مراحل قبل قابل توجه است و نيز اي  مو وع از جمله مو وعاتی بود که از نظر م  در هر 

 هنگی حائز اهميت است.جامهه ای و با هر فر

 

 . ضرورت پژوهش5-1

پشت سار مای گاذارد و باه     نوجوانی يک دوره از شير گرفت  روانی است که شاص 

 ازمند آموزش های ويژه است تايسمت استق ل و استحکام روانی پيش می رود. اي  دوره ن
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 اشاود را با   روبرو می آنن با هويت يابی و بحران های آنوجوان بتواند اي  دوره را که در 

تحقي  و پاژوهش هاای زياادی     بههدف احتياج  نيل به اي ت پشت سر بگذارد و برای يموفق

جمهيات  کاه  اسات   یه وجود دارد و علی رغم اينکه جامهه ما جازء جامهاه هااي   ندر اي  زمي

پرداگتاه اناد و از   ننچنان که بايد به ايا  مو اوع   آجوان آن بيشتر از بزرگساالن آن است 

 ن از  روريات هر جامهه است.آو وع و پرداگت  به نظر م  اي  م

س متی روانی يکی از پايه های مهم و اساسی هر جامهه است. جامهه ای که فارد آن  

بی اساس س متی روانی هر فارد هويات ياا   نه از گود ايفا می کنند و زمينقش مهمی در اي  

هر جامهه برگاوردار   موف  اوست. در نتيجه اي  مو وع از اهميت و  رورت ويژه ای در

 است.

 

 . فرضيه های پژوهش6-1

و با استناد به زمينه های نظری و پيشينه تحقيقی فر يه  هطروحبا توجه به مسايل م

 های اي  مطالهه به شرح زير صورت بندی شده:

هويت آشافته تفااوت مهنای    در موزان عادی ا با دانش آبي  دانش آموزان ناشنو (1

 داری وجود دارد؟

آموزان ناشنوا با دانش آموزان عادی در هويت از پايش تهياي  شاده    بي  دانش  (2

 تفاوت مهنی داری وجود دارد؟
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هويت تاگيری تفاوت مهنای  در وزان ناشنوا و دانش آموزان عادی مبي  دانش آ (3

 وجود دارد؟ یدار

بي  دانش آموزان ناشنوا با داش  آموزان عادی در هويت موف   تفااوت مهنای    (4

 وجود دارد؟ یدار
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 . تعاريف مفهومي و عملياتي7-1

هويت: بر اساس ديدگاه اريکسون هويت يهنای احسااس فرديات و     .تهاريف مفهومی-

نچاه را کاه از گاود تصاور مای کنايم و ان       آهويت يهنی هماهنگی و يکپارنگی بي   ،يگانگی

 از ما دارند. هويت تماميتی است در دوره نوجوانی .ری که ديگران يتصو

ای از دوران زندگی فرد که نوجاوان دناار ساردرگمی شاود و      بحران هويت: مرحله

بايد بتواند برای سوال های گود پاسای منطقی داشته باشد  برای غلبه بر اي  حالت بحرانی

تا بتواند گود را باور کند. اي  دوران نه به گذشته متهل  است و ناه باه آيناده. باه عباارتی      

سال های طوالنی نداند هادفش نيسات؟ نداناد    نوجوان نه کودک است نه بزرگسال يهنی تا 

 بايد نه کسی شود.

: ناشنوايی نوعی نقص شنوايی است يهنی و هيتی کاه ياادگيری از   یناشنواي تهريف

 (2662نقل از هانت  1771اونس ، د ون ورثطري  گوش و شنوايی ممانهت می کند )نو

زمودنيهاا  ای که آ ي  پژوهش عبارتست از نمرهتهريف هويت: در ا .تهاريف عملياتی-

آورناد کاه در ايا  تحقيا  از مقيااس      قياس سنجش حاالت هويت گاود را بدسات مای    ماز 

 سنجش هويت بنتون وآدامز استفاده شده است. 

يهنی حالتی که توس  مهيارهای ساازمان   یتهريف ناشنوايی: در اي  مطالهه ناشنواي

 ملی ناشنوايان تهيي  شده باشد.
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 فصل دوم

 شينه پژوهشادبيات و پي
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 . مقدمه1-2

 :فصل دوم پژوهش حا ر شامل دو قسمت کلی ذيل گواهد بود

ه در مورد مو وع تحقي  و نيز تحاوالت آراء و  شد: بررسی پژوهش های انجام ولا

عقايد پيرامون مسائل پژوهش که به صورت مساتقيم و ياا غيار مساتقيم از منااب  ماتلاف       

 مطرح گرديده است.

تاج از ماحصل پژوهش حا ر عقايد و تفکاران اصالی مو اوع    دوم: استنباط و استن

پاژوهش هاا و عقاياد و تفکارات وجاود       که می تواند در اثر ايا  پژوهش و رواب  گوناگون 

 داشته باشند.

 در م  شيوه بررسی پيشينه پژوهش حا ر بر مبنای اصول ذيل می باشد:

اساتان تاا   بررسی تارياچه مو وعات به شايوه تقادم زماانی، از روزگااران ب     -1

 عصر حا ر انجام شده است.

همراه با بررسی تحوالت تاريای با شيوه تقدم زمانی مو وعات مورد بررسی  -2

 نيز از مو وعات کلی به سوی مو وعات جزئی و دقي  تر مطرح گرديده اند.

 یتحقيقاتی رسمی و شايد غير رسمی و حاشايه ا  تا نند دهه اگير اينکهبه دليل  -3

ه است. به مو وعاتی که بر مبنای فرض ريشاه اصالی   دانجام گرديدر حدود بحران هويت 

پرداگته شده است. بنابراي  ابتادا باه مطالهاات مرباوط باه       ،مو وع بحران هويت بوده اند

نه ساز بحران هويت پرداگته و سپس به مو وعات پيرامونی بحران هويت يمو وعات زم
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تقيم در مورد مو وع پاژوهش ماورد   مانند همانند سازی پرداگته و در نهايت تحقيقات مس

 مطالهه و بررسی قرار می گيرد.

 

 . ريشه تاريخي در مورد نوجواني2-2

ريشه مو وع نوجوانی و بحران هويات ناشای از آن را شاايد بتواناد در اسااطير و      

 فرهنگ باستانی ملل گوناگون يافت.

نساانها پاس از   به عنوان نمونه در اسطوره های مذهبی آدم و حوا باه عناوان اولاي  ا   

اسات   ه گون آنها که مظهر پاکی و عبوديات ند و هويت فرشتعصيان از بهشت رانده می شو

ونی از صواب و گناه است تباديل مای شاود. شايطان نياز پاس از       جکه مه بشریبه هويتی 

عصيان از دسته الهی مبنی بر سجده بر آدم و به دليال غارور ناشای از عباادت بسايار باه       

 (1334، قبلی تييير پيدا می کند.)شريهتی ير هويتاهويتی کام ً مي  رانده شده و يزم

ناات مشااص تاری را از وجاود     بهدی فرهناگ و زنادگی بشاری جريا   در دوره های 

نوجوانی و بحران های آن در فاصله دوره کودکی و جوانی به نشم می گاورد. باه عناوان    

يت نوجوانان و لازوم واگاذاری   از اهميت تهليم و ترب 1پلوتارچنمونه در کشور روم باستان 

ی تاثير بهتر در دوره جوانی و اي  مو وع می تواناد بياانگر ايا  امار     امسلوليت به آنها بر

                                                 
1
 - Plutarch 
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باشد که در کشورهای باستانی و اساطيری نيز اصوالً مو وع نوجاوانی وجاود داشاته و    

 (1309 ،1توجه بوده است)مولر مورد

از  دقي  کاه  ب مهروف گود وقايهیفرانسوی در کت 2در قرن هجدهم ژان ژاک روسو

نامياده   «سا  عقلای  »سالگی فرد روی می دهد شرح داده و دوران فاور را دوران   13تا  12

 است.

با نوشاته هاای گاود     همچني  يستازی مربی مهروف سوئيسی در اواگر همي  قرن 

 اي  عقايد به وجود آورد که ظرفيت درک و مهارت نويسی نوجوانان بيش از مقاداری اسات  

 (1309 ،که قب ً تصور می شده است )مولر

پس از سالها بررسی در مورد تهليم و تربيات نوجواناان مجلاه     3روبلف در همي  قرن

کاه  نمهروف گود را اظهار نمود که والدي  بايد در عصر فرزنادان گاود زنادگی کنناد ناه اي     

 (1309فرزندان را مجبور کنند در عصر آنها زندگی کنند)مولر 

سالگی از  19تا  16کرد که سني   در نوشته های گود تاکيد 4دهم هربارتدر قرن نوز

حد اع ی گود ميرسد همتري  دوره های زندگی هر فرد است که در آن قابليت يادگيری به م

مو وع را با داليل و شواهد و تجربه های گود به طور مفصل ماورد بررسای قارار     و اي 

                                                 
1
 - Mueller 

2
 - Rousseau 

3
 - Frobl 

4
 - Herbart 
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در افکار استانلی در اواگار قارن ناوزدهم دربااره      دارد. افکار و نوشته های روبل هربارت

 نوجوانی تاثير داشته است.

ابارت   انگليسای  در   ، در اولي  بررسی آمااری در ماورد نوجواناان ر    1331در سال 

دگتار نوجاوان    266طالهات گود ظهور ع ئم بلوغ و بحران های ناشی از آن را بار روی  م

ی متييار اسات و در ايا  دوره    الگسا  26تاا   11 عقياده وی دوره بلاوغ از  به  .تشري  نموده

ر گ ف عقاياد  رابرت  اولي  کسی بود که ب  در روحيات فرد رخ می دهد. همچني یهايبحران

رايج و بر مبنای آن اظهار نمود که آب و هوا در تشري  بلاوغ مساائل روانای و جسامی آن     

 د و تکميل گرديد.تائي 1تاثير می گذارد اي  مو وع بهدها به وسيله تحقيقات ميلز

در تحقيقاات گاود باا اساتفاده از پرسشانامه و       2نکساتر بر نهاايم وال  1371در سال 

گاطرات ثبت شده نوجوانان مطالهاتی را در زمينه مشاک ت نوجاوانی انجاام داده و بارای     

اولي  بار به طور رسمی اع م نمود که: والدي  و مربياان باياد از روانشناسای نوجاوانی و     

آموزش اي  امر داير گرديد. اي  پژوهشاها  آن ، اط ع داشته و موسساتی برای  بحران های

به ويژه در کشورهای توساهه يافتاه ماورد توجاه واقا  گردياد و تااکنون هام در مساائل          

 کاربردی و عملی برای نوجوانان در آن کشورها می باشد.

                                                 
1
 Mills 

2
 - Burnhaim - lancacter 
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 1و اسپنسار  ی، دانشمندان بزرگی نون داروي همچني  در قرن نوزدهم در حيطه نظر

تکامل انسان از کودکی تا بزرگسالی را به شکل الگوی پپيش ساگته پيشانهاد نمودناد ولای    

توجهی به فرهنگ و محي  و اثرات آن بر فرد که مو وع بحران هويت را هم به طور عمده 

 (1393شامل می شود نداشتند. )اسماعيلی ، 

ذهنای و رفتااری نوجواناان     هتقد بودند ريشه و تکامل ويژگيهاینسر مداروي  و اسپ

برسند و  سالیغير قابل اجتناب است و کودک و نوجوان بايد مراحلی را طی کنند تا به بزرگ

 بايد طی شود. حتماًاي  امر اجباری و يکسان بوده و 

در مجموع تا پايان قرن نوزدهم نويسندگان و محققاان ديگار ناه قبال و ناه بهاد از       

بررسای و تحقيا  دربااره مساائل نوجواناان پرداگتناد و        ياد شده بهدانشمندان و محققان 

مطالب عمده ای که به صورت مشترک يادآور شدند اي  بود که دوره نوجاوانی باه کلای از    

دوره کااودکی و بزرگسااالی متمااايز و ويژگاای هااای گاااص گااود را دارد و در اياا  دوره   

مای تواناد داشاته     بحرانهای ماتلفی در زندگی نوجوان رخ می دهد کاه علتهاای گونااگونی   

 باشد.

 

 ات در مورد نوجواني در قرن بيستمآراء تحقيق .3-2

                                                 
1
 - Spencer 
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همان طور که م حظه شد نوجوانی و مسائل تابهاه آن مانناد بحاران هاای نوجاوانی      

نات علمی و فلسفی عصر گود بوده اسات. بار هماي  مبناا در گذشاته بحرانهاای       جرياپيرو 

 قلمداد می گرديده است. 1سشرسائل تکاملی و نوجوانی عمدتاً کلی و به عنوان مبال جزو م

دليل نگرشهای يک بهدی به کل مسائل نوجوانی و اينکه ابهاد اجتمااعی   شايد به همي 

و روانی نوجوانی مورد توجه قرار نگرفت باعث شد تا پايان قرن نوزدهم تحقيقات جداگاناه  

وجاه باه ابهااد فاور در     در حاليکه ت و مشاصی از نوجوانی و بحران های آن انجام نگيرد.

جاوانی  قرن بيستم باعث وسهت و تنوع تحقيقات و افکاار و آراء درصاد نوجاوانی شاده و     

متنوعی ازعلل رفتار نوجوان را مطرح و مورد بررسی قارار داد. البتاه تيييارات و تحاوالت     

کاه   فور نيز در قرن بيستم امری ناگهانی نبوده بلکه فرآيندی کام ً تدريجی و پيچيده بوده 

 هم اي  تيييرات پرداگته می شود.ادر اينجا به ذکر 

هال اسات. کاه   از اولي  پيشگامان علمی روانشناسی نوجوانی در قرن بيستم استانلی 

آن يافتاه هاا در کشاور گاود     در مکتب غربی آلمان روانشناسی را فرا گرفتاه و بار مبناای    

 انجام داده. آمريکا آزمايشهای تجربی بسياری را با کودکان و نوجوانان

فکر کودک و نوجوان  محتوایسال مطالهه و تجربه مطالبی را درباره  22هال سی از 

جه واق  گرديد. تا حدی که در محافل علمی باه او  ومنتشر نمود که زمان گود بسيار مورد ت

از جملاه عقاياد هاال در ماورد      .نوجاوان داده شاده  لقب پدر جنبش تحقي  درباره کودک و 

                                                 
1
 - Maturation 
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ی با جامهه گود اي  است که نوجوان زندگی گود را در گارج از حلقه گانواده رابطه نوجوان

ل توسهه می دهد. به طور کلی نوجوانی جهشی ناگهانی است و هر مرحله از زنادگی  ميو فا

ات مرحله قبل را محو می کند. به همي  دليل نوجوانی حتی از اط ر کلماه کاودک   يگصوص

 (1334است. )گسرو پور، متنفربه 

ليبای افکاار و روشاهای او را     و هد از استانلی هال شاگردان او از جملاه اساتاربرک  ب

شاهای فهاال مطارح گردياد و     روپيگيری نمودند و از سويی اعتقاداتی هم نسبت به افکار و 

ل مو وع فور اي  است که يبحران هويت شد. دل ردات در موققيتححتی به نوعی پايه گذار 

باوده و اينکاه وی باه ابهااد دگيار      ه همان زيست گرايی افراطی پايه اصلی اعتقادات نسبت ب

نوجوانی توجه نکرده است در حاليکه بحران هويت در نوجاوانی مو اوعی عمادتاً روانای     

ن نشمگير مای باشاد )گايچ وبرالينار،     آاجتماعی بوده و به ويژه تاثير اجتماع و فرهنگ در 

1394) 

سبت هال و پيروان در پايه گذار ارزشاهای  از جمله کسانی را با اعتقادات پيگير گود ن

است که به هماراه   1هالينگ ورثدند، جديدی برای بررسی مسائل نوجوانی در ابهاد ديگر ش

قبلای را ماورد بررسای    ج يا روشهای هال و به طور کلای روشاهای را   3ستريکلندو ا 2گيندر

 (1334نوجوانی زطر سوال بردند )گسرو پور ، 

                                                 
1
 - Leta- Holling worh 

2
 - Ginder 

3
 - Strick 
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زيسات  طرح نمود طريقاه شابحات نماود و تيييارات     هال مهالينگ ورث در رد نظرات 

می باشد. همچني  پيدايش تيييارات ناگهاانی   نشناگتی نوجوان به شدتی که هال مطرح کرد 

در روحيه نوجوان به گونه ای که او مطرح کرده است عموميت ندارد، به ع وه پدياده هاای   

توجاه هاال قارار نگرفتاه      سياسی و اجتماعی و برگای ديگار از عوامال تااثير گاذار ماورد      

 (1334است.)گسرو پور، 

می باشاد.   1گزلاز افراد مهم ديگر در بررسی مسائل نوجوانی در قرن بيستم آرنولد 

نظاام عملای اسات . بادي      ک و ي داگلیگزل درمورد کودک و نوجوان مهتقد به مکتب رشد 

سلساله و رشاد   مهنی که کودکان و نوجوانان طب  برنامه مهينی رشد مای کنناد و باه ياک     

 هم از يک زنجيره تحولی تبهيت می کناد کاه باعاث پيادايش     وحجمی تبهيت می کند، روان ا

اي  شکل های رفتاار را   .نوجوان و بزرگسال می شود در کودک،شيل های گاص از رفتار 

تکنيک از دوره قبلی ات ويژه آن س  می داند که قابل يگزل برای هر س  مهي  تاب  گصوص

 (1303است)مان ، 

ليفاات و  أری در پيگياری و يااد نظارات هاال ت    گا پس از هال محققي  و نويساندگان دي 

پاس از جناگ جهاانی دوم     یتحقيقاتی را مطرح و انجام دادند وقتی در مجموع و تا سال ها

 عمده بررسی های نوجوانی و جوانب آن بر مبنای ويژگی های زيساتی و قالبهاای وراثتای   

بحران هوطت اي  جنبه فقا  مای تواناد پاياه اولياه ياا بهاد        نوجوان بوده است که در مورد 

                                                 
1
 - Gesell 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .

 

 26 

زيستی باشد. نرا که در عوامل سه گانه شاصيت که در بحران هويت مطارح اسات. يهنای    

 ابهاد زيستی، اجتماعی و روانی نوجوان در سال های اوليه دنار تحوالت زيستی می گاردد 

جتمااعی نوجاوان از جملاه بحاران     تحوالت روانای و ا  ایو اي  امر فق  می تواند پايه ای بر

 هويت می باشد

بنابراي  به نظر می رسد که محققان نيمه اول قرن بيستم با بررسی هاای علمای ولای    

 ت در نوجوانی را ايجاد کرده اند.يمحدود گود پايه های اوليه بررسی بحران هو

در سالهای پس از جنگ جهاانی دوم عا وه بار تحقيقاات متهادد روشاهای متناوع و        

ان به کار رفت که باعث وسهت درک مسائل نوجواناان  انرای بررسی مسائل نوجوباتلفی م

  يا از جملاه ا  شد و از طرفی ترکيب اي  روشها جزو تحقيقاات جديادی را باه وجاود آورد.    

جم  آوری اط عات از والدي  و مربيان مدرسه و تارياچه رشد نوجوان از کودکی  ،روشها

ز مشاهده رفتار و مصاحبه به صورت منظم يا غير منظم ين تا بزرگسالی بصورت تکوينی و

از آزماون هاای هوشای باوده      هه و تحقيقات آزمايشگاهی و اساتفاد و استفاده از پرسشنام

آزاد و روش اساتفاده از عکاس هاا بارای     ديگر روشهای بکار رفتاه روش تاداعی   است. از 

هيي  سا  نوجاوان باوده    ندی برای تتفسير توس  نوجوان و حتی روش مطالهه استاوان ب

 (1303يف ، س).هر کدام در جايی مورد استفاده قرار گرفته است هک

است کاه باا وجاود      د ايشودوران مطرح می   بنابراي  از مهمتري  مسائلی که در اي

ن صورت وجود نداشته آاينکه تا نند نسل قبل حتی در کشورهای توسهه يافته نوجوانی به 
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مساائلی در جهات عکاس ق ايه مطارح       06و  36در سالهای دهه يا مورد توجه نبوده ولی 

. مب ً جدا شدن نوجوان از گانواده يا اينکه برگای مهتقاد مای شاوند کاه نوجاوانی       ميشوند

 به همراه دارد. )اتکنيسون و همکاران(حالتی از اگت ل روانی گاص گود را 

ا مساائل درونای   تحقيقاتی در جهت اينکه نوجوان نگوناه با   96و  06در سالهای دهه 

ه نا انجام گرفت. بر مبنای نتيجه گياری از نناد تحقيا  در ايا  زمي     ،گودش روبرو می شود

عينيات و باا اساتداال و امتحاان کاردن     نني  مطرح نمود که نوجوان با دوری از  «استريت»

فر يات با گودش روبه رو می شود. او کيست؟ اي  کسی که فکر می کناد و عقايادی پيادا    

 کسی است؟ او نيست؟ در او نيست؟ عقايدش در کجای او قرار دارند؟می کند نه 

تحقيقات فور در سالهای مذکور عا وه بار داناش نظاری و دساتاوردهای کااربردی       

مهمی در زمينه نوجوانی نيز به دست يافت و به عنوان نمونه نني  مطرح گرديد که: نوجوان 

دست يافت و به عنوان نمونه نني  مطارح  بايد بتواند در حدی منطقی زمينه نوجوانی نيز به 

در حدی منطقی از والدي  جدا شود و مستقل گاردد ، در غيار    گرديد که: نوجوان بايد بتواند

تی می تواند با همساالنش رواب  مهقولی داشته و در آينده جهت گياری  ااي  صورت به س

همه ماوارد  ی به جنسی و احساس هويت او دنار مشک تی می گردد. نوجوان برای دستياب

فور به صورت مببت ، می بايست از گود تصويری باه عناوان شااص ثابات قادم و ثابات       

 داشته باشند.
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با وجود همه تحقيقات دقي  و کاربردی فور، سالهای پس از جنگ جهاانی دوم شاايد   

 پاسخ مانده بود. ناساسی نوجوانی و بحران هويت بدو از ديدگاهی ديگر هنوز مسائل

 

 :قات در مورد همانند سازی و رابطه آن با نوجواني و بحران هويتتحقي .4-2

و  1بی کودک و نوجاوان توسا  فروياد   مو وع همانند سازی و نقش آن در هويت يا

 (1396 ،م آرارزابداع و مورد تاکيد قرار گرفته است.)  2وانکاویر مکتب

و همانناد   ان نوجوان بارای تيييار هويات پيشاي  او بادانيم     ياگر بحران هويت را عص

سازی را از عمده تري  عوامل هويت يابی قلمداد کنيم ارتباط باي  همانناد ساازی و هويات     

 يابی و نيز بحران هويت تا حدودی روش  می شود.

در مکتب روان کاوی و بر منبای پژوهش های بالينی همانند ساازی فرآيناد هوشايار    

رفتااری و هيجاان هاا و ديگار      ی آن ويژگی هايی مانند نگرش ها و الگوهاید طاست که فر

ويژگی های فرد ديگر را برای گود الگو قرار می دهد، هر نند که کودکان گردسال با تقلياد  

از نگرش ها و ويژگی های رفتاری والدي  گود احساس می کنند مقداری از قدرت و کفايات  

) .باشدصرف مي فراتر از تقليدآنها را بدست آورده اند، ولی ديدگاه روانکاوی همانند سازی 

 (1397 ،اتکينسون و همکاران

                                                 
1
 -Freud 

2
 - Psychoanlysis 
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  3و فارا گاود   2گاود ، 1نهاد بر مبنای نظريه روانکاوی سه دستگاه روانی اساسی يهنی

يت يابی نوجوان در اثر وول می شود و هحدر نوجوانی در هم ميريزد يا به عبارتی ديگر مت

 (1333 ،)فرجاد.اي  به هم رياتگی تييير و تحول می يابد

ها نيز همانند می ساازد.مب ً  با افراد بلکه با گروه ها و نهادودش را نه فق  نوجوان گ

ه ت مای گارددد در حاليکا   ييروز شود تقوو   روحی و روانی نوجوانی که تيم مدرسه او پ

کنيم کاه او در  اگر تيم مدرسه او شکست باورد افسرده می گردد و می توانيم نني  فرض 

 ،ت.)شاريهتمداری اسه گويا گودش درگيار مساابقات باوده    اي  مواق  ننان رفتار می کند ک

1396) 

يا  و بررسای اسات و اهميات     مدر عي  حال تفش گانواده در همه فرهنگ ها قابل ته

ود نفوذ گانواده بر او کااهش مای   به تدريج که بزرگتر می ش فراوانی دارد. با آنکه نوجوان

عی نوجاوان را تحات تااثير قارار     ايابد و اف  های تازه مدرسه و جامهه و گروه های اجتما 

)نه در همه افراد( گانواده مرکز شيل همانناد   دهد. ولی تا پايان نوجوانی به صورت عمدهمي

 اصلی تييير رفتار نوجوان است. نصرعسازی و 

از جهات نوجوانان و والدي  آنان شبيه به هم می انديشاند   قابل ذکر است که بسياری

اری از نوجوانان در مورد رشته تحصيلی و انتااب يکه بسبرگی از تحقيقات نشان می دهد 

ل سليقه ای و باه  سائنکه گاهی در مورد برگی مايشيل از والدي  تاثير می پذيرند. با وجود 

                                                 
1
 - Id 

2
 - Ego 

3
 - Super ego 
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باال می گيرد ولی در مورد مساائل عماده تار زنادگی     ظاهر پيش پا افتاده اگت ف ميان آنها 

 دارد.ن آنها شباهت فکری و ارزشی بيشتری وجود امي

بحران هويت شايد از طرفی تييير در الگوهای همانند سازی نوجاوان باشاد نارا کاه     

نوجوان می گواهد از زير بار سلطه والدي  الگوهای مورد پذيرش آنها بيرون بيايد و حتای  

قل الگوهای هم س  و ديگر گروههاای اجتمااعی را ماورد محاور     ااگر گودش الگو نسازد ال

 قرار می دهد.

بر مبنای آراء و تحقيقات مطرح شده مای تاوان نتيجاه گرفات کاه همانناد        در مجموع

سازی در نوجوان مو وعی پيچيده و نند بهادی باوده و باا بحاران هويات وی باه دليال        

درگيری های عاطفی نوجوان ارتباط نندگانه داردد  مناً تاثير عوامل اجتماعی ساز و نقش 

دار است. به همي  دليل نياز در تحقيقاات   آنان در شکل گيری هويت از اهميت گاص برگور

مربوط به هويت يابی عنايت به الگوها و گونه های ماتلف همانند سازی با آنها مورد توجه 

 است.

 

 :و نوجوانان «بحران هويت»در مورد  1اوليه و پايه آراء و تحقيقات  .5-2

ليه در مورد در بررسی عقايد و تحقيقات در مورد نوجوانی مطرح شد که از مسائل او

نوجوانی اي  بوده است که آيا اصوالً مرحله ای به ناام نوجاوانی در مياان مراحال زنادگی      

 انسان وجود دارد؟
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برگی جوام  نوجوانی به آن صاورت و تهريفای کاه     نرا که عده ای مهتقدند الاقل در

ن انسا دمي در عصر حا ر از نوجوانی هست، قابل مشاهده نيست به عنوان نمونه مارگرت

گود در جوام  بدوی قاره آمريکا به اي  نتيجه رسيد که  1شناس مهروف در تحقيقات طولی

کودکان در اي  جوام  همزمان باا دوره بلاوغ وارد مرحلاه کاار و ازدواج و ديگار وظاايف       

، ) ماان .بزرگساالن شده و در واق  نوجوانی و مشاصات آن در ايا  جواما  وجاود نادارد    

1303) 

بحران هويت بسيار جديدتر از مو وع نوجاوانی و شاايد بتواناد    و وع ماز آنجا که 

و تواب  مو وع نوجوانی قلمداد شود. بديهی است که سواالت و مسائل  شاگه ای از مسائل

مو وع بحران هويت با شدت بيشتری می تواند مطرح باشد. اي  امر  ردر در مووپايه ای ف

مراه گود مطرح مای کناد. از جملاه اينکاه     طبهاً مو وعات و مسائل مهم ديگری را نيز به ه

برای بررسی مسائل مطرح شده نمای تاوان تنهاا باه حيطاه آراء و تحقيقاات در علام روان        

از علوم نياز توجاه گاردد. ديگار اينکاه مو اوع       شناسی اکتفا نمود بلکه بايد به آرای ديگر 

و ر در حيطاه روانشناسای مو اوعی بساي      گا بحران هويت همچون برگی مو وعات دي

ه در دهاه هاای حا ار    باشد و از پيچيده تري  مو اوعات مطروحا   میساده و يکنواگت ن

 (1307 ،)ريچ.باشدمي

                                                 
1
 - Long it udinal study  
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واژه بحران در جريان يک تحول پيش می آيد و نمودار دگرگونی های عميا  اسات و   

ريشه آن در يونان به مهنی لحظه ای است کاه حکام در دادگااه گواناده مای شود.)حسانی       

 (1393 ،واحدی

ه کلمه بحران در علوم ماتلف به مهناهاای متهاددی باه کاار مای رود ولای در       امروز

پاذيرش  « بحاران دوره بلاوغ اسات   »روانشناسی منظور از بحران به مهنای گاص آن يهنی 

  منی از ويژگی های ذيل می باشد:

 که موجب عدم سازگاری نوجوان با محي  می شود. (بروز مشک ت جديدی1

ی در موجود زنده و در تمامی نمودهای رفتاری و ذهنای کاه   (تيييرات مهم و ناگهان2

 قب ً داشته است.

(مجموع شراي  اول و دوم مرحله ای متفاوت و مشکل از رشد را تشکيل می دهد که 3

 به طور مشاصی از مراحل ديگر رشد که آرام ترند مجزا می باشد.

يوناان باويژه ارساطو    تهبير نوجوانی به منزله يک مرحله بحرانی در اصل از ف سفه 

ف کارد  ياست ولی کسی که برای اولي  بار به شکل شايان توجهی بلاوغ و بحاران را توصا   

است روسو با تشبيه بروز بلوغ جنسای باه طوفاان در آن ياک انقا ب و      « ژان ژاک روسو»

 د را می بيند.دتولد مج
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بيه اساتناد  به اي  تشا « زايش دوباره»يک قرن و نيم پس از او استانلی هان در نظريه 

جسته و پس از هال پژوهش های بسيار نه در آمريکا و نه در اروپا باه طاور مساتقيم ياا     

 کرده اند. در مجموع تهبيرات ماتلفی از اي  تيييرات شده است. اي  مفهوم را تاکيد ، منی

اولي  تهبير بر تيييرات انسانی جسمی تاکيد دارد ايا  تيييارات شاامل رشاد طاول و      

پيدايش صفات ثانوی جنسی رشد غده هاای جنسای  و تواناايی تولياد مبال       افزايش وزن و

 است.

نوجوانی مرحله ای پيوسته به دوره کاودکی و بزرگساالی باوده و در عاي  حاال باا       

ويژگی ها و صفات گود همراه می باشد. هرنند که بحران هويت دوره بلوغ واقهيتای تماام   

ی زيستی و اجتماعی آن را در نظار بگياريم   نيست و برای بروز بحران هويت بايد زمينه ها

ولی حداقل در مراحل افراطی تهاارض هاای نوجاوان مای تاوانيم بحاران را باه آن اطا ر         

ان در نوجاوانی نسابی باوده و درجاات ماتفای را      حرکنيم.همچني  مشک ت دوره بلوغ و ب

 شامل می شوند.

 

 :تحقيقات اريکسون در مورد هويت و بحران هويت .6-2

ريکسون پايه گذار اصلی تحقيقات در ماورد بحاران هاويتی در روان شناسای     اريک ا

نوجاوانی  است.هر نند که قبل از وی هم تحقيقات غير مستقيم زيادی درباره بحران هويات  

 شده بود.
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وارد رفت و در آنجا مطالهات زيادی ربه آمريکا و دانشگاه ها 1733اريکسون در سال

النی اش به اي  نتيجه رسيد برای بهتر فهميدن علال رفتاار   انجام داد. او پس از مطالهات طو

ساده تر مراجهه نمود. در همي  اساس مطالهاتی را با قبايل سرگپوست می توان به جوام  

آغاز نمود. در اي  مطالهات او از شدت مشک ت عاطفی سارخ پوساتان احتمااالً بار مبناای      

همانناد   د و از آنجا که اريکسون مو وعهمانندی با فرهنگ سفيد پوستان را مشکل يافته ان

سازی فور را نمی توانست بر منبای نظريه روانکاوی بر سائ  جنسی تو ي  دهد گود به 

 تبيي  نظريه ای پرداگت که به رابطه فرد و فرهنگ توجه داشت.

را به کار برد تا مشکلی را که  «آشفتگی هويت»او برای توصيف شراي  فور اصط ح 

وساته و  يرا که سرخ پوساتان تصاور پ  نا آن مواجه بودند را توصيف کند. سرخ پوستان ب

 پايداری از گود نداشتند.

ای زندگی را شامل مای شاود او   گننظريه اريکسون درباره رشد تکامل آدمی همه فرا

مانند فرويد جنبه های جنسی رشد و نمو را مهام نمای داناد بلکاه روی جنباه هاا ياا ابهااد         

فارض اريکساون بار ايا  اسات کاه روش        .د می کنديد و تکامل تاکاجتماعی و فرهنگی رش

 افراد با تجربه های اجتماعی به زندگی آنها شکل می دهد. همسازی يا کنار آمدن

ت يابی در برابر ياز نظر اريکسون عمده تري  ت اد در دوران نوجوانی ت اد بي  هو

وجوان تببيت می شود و سردرگمی نقش است. بسياری از عناصر هويت دوران کودکی در ن
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توانايی در حل ايا  ت ااد ممکا     در عي  حال هويتی شاصی و شيلی کسب می کند. عدم 

 است منجر به سردرگمی نقش يا هويت شود.

فااوتی  ت متاو مهتقد بود که شکل گيری هويت در زنان و مردان ممکا  اسات پيشارف   

ظار وی  فاا کنناد. باه ن   يفااوتی ا نان انتظار دارد که نقش هاای مت داشته باشد زيرا جامهه از آ

بسياری دارد ولی هويت زنان در ارتباط با همسر آيناده و   هويت شيلی برای مردان اهميت

های يراتی که در سال های اگير در نقشنقششان به عنوان همسر و مادر شکل می گيرد. تيي

ياه تجدياد   زنان ايجاد شده بسياری از روانشناسان را بر آن داشته تا در اي  بااش از نظر 

 نظر کند و هدفهای حرفه ای را هم باشی از هويت زنان قلمداد کند.

اسات   «از گهواره تا گور»ران های آن را که هشت مرحله اصلیاريکسون زندگی و بح

 مطرح کرده که اي  مراحل از قرار زير می باشد:

 سالگی( 1اعتماد در مقابل عدم اعتماد)از تولد تا مرحله -1

 (سالگی 3تا  2اری در مقابل شرم و شک)از مرحله گود مات-2

 سالگی( 3تا  4مرحله ابتکار در مقابل احساس گناه)از -3

 سالگی( 11تا  0مرحله ساگت  يا کوشايی در مقابل احساس حقارت)از -4

 13تاا   12مرحله گود شناسی و هويت يابی در برابار ابهاام نقاش و آشافتگی )از     -3

 سالگی(

 ايی در مقابل گوشه گيری)جوانی(مرحله صميميت و مردم گر-0
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 مرحله زايندگی)توليد( در مقابل ايستادگی)ميانسالی(-9

 مرحله کمال و تهادل شاصيت در مقابل نا اميدی و سرگوردگی)سالمندی(-3

اريکسون در مورد مرحله پنجم از مراحل هشت گانه می گويد: در اي  مرحله نوجوان 

تاداوم آن اسات و مجباور مای شاود کاه باا         مردم در جستجوی مفهوم جديدی از هويت و

 (1391،پارسااری از مشک ت به مبارزه برگيزد.)بسي

 . هويت از ديدگاه گالسر:7-2

را جز الينفک زندگی همه انسان ها و در همه فرهنگ ها می داند. کاه از  هويت  1گ سر

اسات کاه   لحظه تولد تا مرگ ادامه می يابد. منظور از هويت ، تصور فرد نسبت باه گاودش   

بدان وسيله احساس موفقيت يا عدم موفقيت می کند. گ سار مهتقاد اسات هويات باه طارر       

 ماتلفی تشکيل می شود و رشد می کند.

داشت  ارتباط و درگيری عاطفی با گود و ديگران است يکی از راه های تشکيل هويت، 

تيم و بر اساس تشکيل هويت ت ش ها و فهاليت های گاود متوجاه مای شاويم کاه ماا هسا       

. وش  کردن هويت ما نقش عمده دارندنگونه عمل می کنيم. برداشتها و نظرات ديگران در ر

ارزشيابی های ما از گودمان در ارتباط با شراي  زندگی او اع اجتماعی و اقتصاادی نياز   

تهيي  کننده هويت ماسات. همچناي  تصاور ماا در ماورد و ا  جسامانی و شايوه لبااس          

 در مقايسه با ديگران مشاص می کند.پوشيدن نوع هويت ما را 

                                                 
1
 - Glaser 
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گ سر مهتقد است که هم انسان ها دو نيااز اساسای دارناد نيااز باه مبادلاه عشا  و        

محبت و نياز به احساس ارزشمندی و اي  دو مفهاوم باه قادری باه هام نزدياک و وابساته        

کاار   هستند که می توان آن دو را در قالب يک واژه به هم پيوند داد و اصط ح هويت را باه 

، بگوييم: تنها نياز اساسی انساان نيااز باه ياک هويات اسات.)حمزه       انيمبرد. بنابراي  می تو

1391) 

 را از يکديگر متمايز می کند: هويت موف  و هويت شکست. گ سر دو نوع هويت

 

 هويت موفق: -

ه آن را باه  کا افرادی که هويت موف  دارند يا اص ً احساس تنهايی نمای کنناد و ياا اين   

نمو سازنده ای با مشک ت و واقهيات روبرو گروه به   ل احساس می کنند. به ع وه ايحداق

می شوند و گود را درگير می کنند. احساس ارزشمندی و عش  می کنند. بنابر نظر گ سار  

افراد موف  دو گصلت بارز دارند، يکی اينکه مطمل  هستند که فردی آنها را همان طاور کاه   

نها نيز متقاب ً فرد را دوست می دارند و به او عش  می ورزند. دوم تند دوست دارد و آسه

 ها را با ارزش می داند.ناينکه احساس ارزشمندی می کنند و حداقل فرد ديگری در دنيا آ

 

 شکست:  هويت-
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ساالگی صاورت مای گيرد.سانی کاه       3يا  4ت شکست طی سال های يشکل گيری هو

ل از اي  بچه ها آزاد بودند هر کاری که می توانناد  بيشتر بچه ها وارد مدرسه می شوند. قب

ديگران از وی می گواهناد انجاام   اما در مدرسه کودک مجبور است آنچه را انجام می دهند 

د و غالباً اي  کار بدون آشکار کردن ارتباطش صاورت مای گيارد در زمانيکاه کااری از      ده

زده مای شاود او مهتقاد    کودک گواسته شده انجام ندهد و برنسب شکست گورده به وی 

 (1794 ،)شکنيگ.است که ديگران به ويژه والدي  و مهلمان مسلول اوليه کودک هستند

از گصوصيات بارز افراد شکست گورده ان است که تنهاايی و بای کسای را در حاد     

نهايت احساس می کنند و در حل مشک ت و مه  ت زندگی گود دشواريی هايی دارند از 

 يت ناراحت ، م طرب و اندوهگي  می شوند.روبرو شدن با واقه

فقدان درگيری با ديگران باعث عدم تواناي  در جهت برآوردن مهمتري  نياز اساسای  

د که اي  منجر به افکار نيازها و متهاقباً انکار مسلوليت مای شاود، يهنای ايا      شوشدن می 

نيازهای گود را به اند که  اد نگرفته اند و همچني  ياد نگرفتهيافراد مسلوالنه رفتار کردن را 

 (1796 ،ورده کنند.)شکينگصورت واقهی برآ

 

 «: بحران هويت»و « 1هويت يابي»متقابل رابطه  .8-2

                                                 
1
 - Identity Formation 
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بر مبنای آنچه از بررسی عقايد و تحقيقات قبلی مشاص می گردد ، نوجوانان قبال از  

از پاياه   مجموعه ای از ويژگی ها و صفات مای باشاند کاه    دارایرسيدن به سني  نوجوانی 

های زيستی و يا از ريشه های اجتماعی نون گانواده و فرهنگ ناشی شده است و مجموعه 

اجتماعی( فور بصورت پيچيده ای شاصيت دوره کودکی فرد را تشاکيل   –ی ستبی)زييترک

می دهد. از طرفی ديگر هر نوجوان پس از طی دوره نوجاوانی باه هار شاکل و صاورت در      

  هويات مجموعاه ای از   يا گود هويتی گواهد داشت که باز هام ا دوره بزرگسالی نيز برای 

 باشد. ويژگی های جسمی و عاطفی و اجتماعی ماتلف می

فرآيند رسيدن به شاصيت وحدت يافته دوره بزرگسالی که از همانند سازی قبلای و  

هويت  ،ت می گيردأعوامل موثر ديگر از جمله تفاوت های جنسی و نقش عوامل اجتماعی نش

هويت نام دارد. در نهايت مجموعه اي  عوامل می تاواد طريقاه ای باشاد     گيری يا شکليابی 

 (1397ون و همکاران يبرای آنکه نوجوان به هويت برسد. )اتيکس

 

 خود:هويت -

فرويد از واژه هويت فق  يک بار آن هم به صاورت کاام ً تصاادفی اساتفاده کارد و      

ميات. اي  زمان بود که سهی می کرد از آر اجتماعی د -سپس آن را با مهنای  منی روانی

در ميان مردم يهاودی صاحبت کناد کاه     رونی برای تشکيل مهانی  منی هويت يک هويت د

کمتر به نژاد يا مذهب تکيه داشته باشند و بيشتر مبنی بر آمادگی بارای زنادگی مت ااد باا     
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به يک  يتاصط ح هوجا نزندگی کنونی و عاری از تهصب باشد و ک ً عق نی تر باشد. در اي

منحصر به فردی اشاره می کند که با گذشت منحصر به مهنای  منی فردی به ارزش های 

يهنی او بر اساس اي  رشد فردی منحصر به فرد به هويت  فرد شاص به وجود آمده است.

ظرياه  ن( در حقيقات بسا    1703-1737اجتماعی اريکسون) -تکيه می کند.نظريه رشد روانی

را  ساال تحقيا  بار روی هويات نظرياه روانکااوی       26د است کاه بايش از   روان کاوی گو

 (1393 ،دستاوش تيييرات مهم رشدی کرده)موسوی

( بوده اسات: زيارا   1قبل از تدوي  نظريه اريکسون توجه اکبر روانکاوان بر)دوره اديپ

 می گيرد و توازن بي ن )م  برتر( شکل آکه دوره اولي  مرحله بسيار حساسی است که در 

که ساير دوره های نم  و م  برتر بر قرار می شود. با وجود اي ،سه ساگتار شاصيت نهاد

اما هيچکدام از ساگتارهای شاصيت در هايچ مرحلاه    جنسی اوليه نيز مهم هستند. -روانی

 ای بدي  گستردگی مطرح نمی باشد.

 

 خت خود:و شنا 2هويت اجتماعي-

بهنوان موجودانی اجتمااعی اسات.    هويت اجتماعی گصلت يا گصيصه همه انسان ها

ماواد را در بار مای گيارد کاه از مقولاه        و بنابراي  واژه هويت، جهان ، موجاودات ، اشاياء  

( ريشه در زبان و التاي  دارد و  identityشريت گسترده تر است. واژه هويت )ب يتمحدود

                                                 
1
 - Oedipas priude 

2
 - Social Identity 
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ا آن مشاابه  دو مهنای اصلی دارد. اولي  مهنای آن بيانگر مفهوم تشابه مطل  اسات، ايا  با   

تدام را فرض می و ن به مفهوم متمايز است که با مرور زمان سازگاری آاست. مهنای دوم 

قوی تر تا مهنای  اهيف تار آن   گيرد هم هويت های انسان به يک مهنا و مهموالً به مهنای 

 (1331 ،های اجتماعی هستند.)ننگيزههويت 

 

 مارسيابورن:هويت ازديدگاه جيمز  .9-2

 بصورت کلی عبارتند از:  نهار نوع هويت هويت را مطرح نمود. اي او نهار نوع

کسب هويت: افراد اي  گروه پس از طی دوران بحران هويت هويت جديد مببتی پيدا -1

 می کنند.

بازدهی هويت: افراد اي  گاروه عمادتًا در هويات والادي  گاود بااقی مای مانناد و         -2

 دگتران اغلب در اي  گروه می باشند.

سب هويت: افراد اي  گروه هويتی کسب نمی کنند و در هر زمينه ای نامطمل  عدم ک-3

 .عمل می کنند

کنناد و در نهايات بااز هام      را بررسای مای   يات ي  هودهويت آمياته: افراد آن ننا -4

 هويتشان منسجم است.

بی نه فقا   اواند اي  مو وع را مطرح نمايد که احتماالً هويت يت مجموعه مطالهات می

« از گهواه تا گاور »وجوانی بلکه در سراسر عمر وجود داشته و به عبارت مهروفدر دوره ن
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همراه فرد است و فق  در دوره نوجوانی به همراه مسلله مکمل آن يهنی بحران هويت تجلی 

 و نمود بيشتری پيدا می کند.

 

 . هويت از ديدگاه آدامز:11-2

تجرباه کارده اسات و باه      : به حالتی گفته می شود که فرد بحاران را 1موف  يتهو-1

يت مذهبی، سياسی، شيلی و جنسی دسات  واعم از ه تدات مربوط به ابهاد ماتلف هويهته

 يافته است و به حالت هويت يافتگی نائل شده است.

ه می شود که فرد ممکا  اسات را تجرباه نکارده و باه      فت: به حالتی گ2هويت آشفته-2

ه باشد و هيچگوناه جهات گياری شايلی و     تههدات مربوط به ابهاد ماتلف هويت دست نيافت

 ايدئولوژيکی ندارد و در حالت سردر گمی به سر می برد.

: به حالتی گفته می شود که فرد ممکا  اسات بحاران را    3هويت از پيش تهيي  شده-3

تجربه نکرده بلکه توس  ديگران از پيش تهيي  شده است و آنها دارای جهت گيری شيلی و 

 ند.يکی مشاصی هستژايدئولو

: به حالتی گفته می شود که فرد بحران را تجربه کرده است ولی به 1گيریأهويت ت-4

دست نيافته است. اي  گروه در حالت بحاران زنادگی    تههدات مربوط به ابهاد ماتلف هويت

 د و در حالت ناتمامی باقی می مانند.نهستند و دستيابی به هويت را دائماً به تاگير می انداز

                                                 
1
 - Identity achirement  

2
 - Identity diffusion 

3
 - Identity foreclosure 
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 يي با صوت و حس شنوايي و تعاريف مربوط به ناشنوايي:آشنا -1112 

يک دقيقه به صداهايی که در اطرافمان است گاوش دهايم متوجاه ميشاويم ايا       اگر  

صداها تا نه حد متنوع و متفاوت است. صحبت اطرافيان، راديو، تلويزيون و... برگی از اي  

به شناسايی محل توليد آنها صداها را از لحاظ شدت و زير و بمی تشايص ميدهيم و قادر 

نيز هستيم. شنوايی به ما امکان آگاهی از محرکهای صوتی اطراف، پرهيز از گطر و مهمتار  

. اي  توانايی برای انسانها امری حياتی محسوب از همه برقراری ارتباط با سايري  را ميدهد

 ل می دهد.ميشود، نون اساس تهاملهای اجتماعی، انتقال اط عات و احساسات را تشکي

بديهی است که ناتوانی در شانيدن ميتواناد مشاک ت اجتمااعی و هيجاانی هام ايجااد        

دانش آموزی که نميتواند دستورهای ک می را بشنود، مهموالً باه نادياده    (1793کند.)کلنفر، 

گرفت  افراد يا لجبازی و ناسازگاری متهم ميشود. بنابراي  نقص شانوايی ناه تنهاا از نقطاه     

ی بلکه از ديدگاه وسي  تر تأثيرات آن بر سازگاری کلی کودک را باياد در نظار   نظر آموزش

 (1737گرفت.)تيلور، 

برای آشنايی دقيقتر با فرآيند شنوايی ابتدا بايد باا نگاونگی سااگتار و عملکارد ساه      

 جزء اصلی آن محرک شنيداری، موج صوتی و دستگاه شنوايی آشنا شويم.

                                                                                                                                               
1
 - Identity moratortum 
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محرک شنيداری در اثر فشاردگی و جاباه جاايی    صوت: بطور کلی  -محرک شنيداری

ماتصر ايجاد شدهو در مولکولهای موادواسطه)گاز، ماي ، جامد( بوجود می آيناد. مهماوالً   

 مناب  صوتی به هنگام توليد صوت به ارتهاش در می آيند. 

متر در ثانيه است. در حالی که اي  سرعت در ماده واسطه  346سرعت صوت در هوا 

 برابر افزايش می يابد.  4 ماي  تقريباً

صوتی از انرژی حاصل از ارتهاش اجسام در ماده واسطه گالص، به تعريف صوت: 

بيان ديگر تهداد رفت و برگشتهای مولکاول هاای مااده واساطه، ياا بطاور دقيقتار، صاوت         

عبارتست از ارتهاش غير قابل رويت که اي  جنبش و حرکت در اماواج از منبا  تولياد و در    

 اف منتشر ميشود.محي  اطر

باارای هاار مااوج صااوتی ميتااوان ويژگيهااای فيزيکاای و  ويژگيهااای مااوت صااوتي: -

روانشناگتی بشرح زير در نظار گرفات. ويژگيهاای فيزيکای عبارتناد از: بساامد و شادت و        

 ويژگيهای روانشناگتی مرتب  با آنها نيز بترتيب طني  و بلندی است. 

  شنوايی عبارتست از حداقل ميزان شدت آستانه شنوايی يا بطور دقيقتر آستانه مطل

درصد موارد قابل تشايص باشد. اي  آستانه مطل  را بايد بطور همزماان   36صوت که در 

تاا   26و فرکانس تهيي  کرد، محدوده فرکانس قابل درک در انساان باي    بر حسب دسی بل 

بال را   دسای  126هرتز است. از سوی ديگر دستگاه شنوای انسان، شدت صفر الی  26666



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .

 

 45 

دسی بال  اروری    36الی  16ميتواند بشنود و درک کند، ولی برای درک گفتار، شدت بي  

 است. 

 

 

 

 

 

 (1368(: نمونه هايي از شدت اصوات مختلف. نقل از سعيدی)2-1جدول)

 سطح (dbشدت) مثال

  106 بلندتري  صدای موسيقی از وسائل صوتی 

 

 تحمل ناپذير

 146 صدای بلند شدن هواپيمای جت 

 126 صدای رعد بسيار بلند

 بسيار پر سر و صدا 166 صدای رفت و آمد گودروهای سنگي  

 بلند  36 موسيقی بلند از وسايل صوتی 

 متوس   06 گفت و گوی متوس  

 آرام  46 سر و صدای محي  پيرامون 

 گيلی آرام  26 نجوای  هيف 

 بسيار  هيف  6  هيف تري  صدای قابل شنيدن 

 

باش است، که شاامل گاوش    3دستگاه شنوايی انسان متشکل از ستگاه شنوايي: د-

بيرونی، گوش ميانی و گاوش داگلای اسات. مهمتاري  نقشاهای گاوش بيرونای عبارتناد از         
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نقشهای انتقالی و محافظتی. گوش ميانی نقش انتقال و تقويت صوت و محافظت از گاوش را  

 به پيام عصبی شنيداری است.دارد و مهمتري  نقش گوش داگلی، تبديل صدا 

  تعاريف مربوط به ناشنوايي: 

با آنکه در نگاه اول کلمه ناشنوا آشنا به نظار ميرساد، باياد اعتاراف کارد کاه دنياای        

 ناشنوايان بسيار ناشناگته است. برای درک بهتر مطلب ميتوان به نند نمونه اشاره کرد: 

مفهوم نقص شنوايی اصط ح وسيهی است و انواع گونااگونی از ساطوح ماتلاف     (1

يهنی هم فردی که با کمک سمهک ميتواند بشنود و نقص شنوايی را در بر ميگيرد، 

 هم فردی که اص ً استفاده از سمهک برايش هيچ تأثيری ندارد.

ل گياری  نقص شنوايی بزرگتري  آسيبی که به فرد ميزند، ماتل کردن فرآيند شاک  (2

زبان و در نهايت قدرت گفتار يا تکلم فرد است. به عبارت ديگر، باارزتري  مشاکل   

افراد ناشنوا را در گفتار غيرعادی و حتی نداشت  گفتار آنها ميتوان ديد. به حادی  

ت شانوايی  که ميان اگت ل گفتاری فرد به راحتی ميتواند با احتمال زياد ميزان افا 

 او را نيز نمايان سازد.

 تعاريف      

 در اصط ح اساسی توجه نمود: فت  تو يحات قبلی، بايد بر تهريف با در نظر گر    

 الف( ناشنوايی و فرد ناشنوا 

 ب( سات شنوايی و فرد سات شنوا
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ناشنوايی: نقص شنوايی و هيتی است که از يادگيری زبان از طري  گاوش و شانوايی   -    

( بنا به تهريف دقيقتار، شااص   2662نقل از هانت،  ،1771ممانهت ميکند.)نورثرن و داونس، 

دسی بل يا بيشتر(  96ماتل شده است)مهموالً ناشنوا کسی است که شنوايی اش به ميزانی 

که مان  از فهم گفتار ميشود. گواه با استفاده از ابزار شنيداری و گواه بادون آن.)ماورس،   

1770 ) 

ط حی اسات بارای توصايف ناوعی نقاص      کم شنوايی: به بيانی ساده کم شنوايی اصا -    

شنوايی که اگر نه جدی است اما شادت آن کمتار از ناشانوايی اسات. در نناي  و اهيتی       

مهموالً درک گفتار شفاهی با استفاده از ابزار کمک شنيداری ميسر است.)نورثرن و داونس، 

به ميزانی ( تهريف دقيقتر فرد کم شنوا کسی است که شنوايی اش 2662، نقل از هانت، 1771

دسی بل که فهم و يادگيری گفتار از طري  گوش  07الی  33ماتل شده است که مهموالً بي  

را دشوار ميسازد، ليک  آن را  ناممک  نساگته يا مان  نميشود، گاواه باا اساتفاده از ابازار     

 (1770کمک شنيداری و گواه بدون آن.)مورس، 

همانند نتری است که تمامی سطوح نقص  الزم به ذکر است، اصط ح اگت ل شنوايی     

شنوايی از بسيار عمي  تا گفيف را در بر ميگيرد ولی با شکل گيری جامهه ناشنوا)شامل 

ناشنوايان بزرگسال که مهتقد به استفاده از زبان زبان اشاره امريکايی و بر اي  باور که 

نون اع ای آن از  (ندآنها همانند گروهی اقليت، فرهنگ، ارزشها و نگرشهای گود را دار

اصط ح اگت ل نارا ی اند، سهی ميشود از به کارگيری اي  کلمه پرهيز و به جای آن 
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برای اشاره به افراد ناشنوا و کم شنوا از اصط ح فقدان شنوايی استفاده شود.)هانت، 

2662)  

 

 رفتارهای نشانه ای نقص شنوايي 

نجاام ميگيارد، ممکا  اسات دقيا       شناسايی مقدماتی که در سالهای اوليه مدرساه ا 

نباشد. از رفتارهای نشانه ای گاص در تهيي  وجود نقص شنوايی ميتوان استفاده کرد. آنها 

 عبارتند از:

 شکايتهای کودک تز ناحيه گوش (1

 عفونت های مکرر در گوش، بينی يا حل   (2

 مشک ت توليد گفتار  (3

  دست پانگی و گجالت برای شرکت در متقابل شفاهی در مدرسه (4

 درگواستهای مکرر کودک برای تکرار گفته ها يا بلندتر صحبت کردن  (3

 مشکل در زمينه توجه به گفتگوهای عادی ديگران  (0

 نرگاندن سر و گوش گود به طرف گوينده  (9

 صحبت کردن بيش از حد بلند يا آهسته  (3

 بی ع قگی و گوشه گيری در فهاليتهای گروهی  (7

 ندن، ديکته و انشاداشت   هف نشم گير در دروسی مانند گوا (16
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 مشکل در پاسخ گويی به سواالت و گواسته های مهلم و سايري      (11

 نوايي با بحران هويت و هويت يابيآراء و عقايد در مورد رابطه ناش .12-2 

که گودشاان ناشانوا هساتند    ی اری در حوزه ناشنوايی ، بويژه آنهايبسيمتاصصان 

ديدگاهی که در ه ديدگاه بالينی را کنار بگذارند . مهلمان کودکان ناشنوا را ترغيب کرده اند ک

يهای باه شانوايی در نظار     ن ناشنوايی به منزله آسيب شناسی و انحاراف از شاراي  و طب  آ

 يا درست شود.د شراي  که بايد درمان گرفته می شو

اتااذ ديدگاهی فرهنگی نسبت به ناشنوايی مستلزم شناگت فرهنگ ناشانوايان اسات،   

م، سوزندگی که از طري  آداب و ر بهديدگاهی نسبت »( آن را به عنوان 1773که کريت  دن )

مهرفای کارد.   « ديا مای آ  ستاعتقادات، بيان هنری ، اط عات و زبان به ويژه افراد ناشنوا بد

ن شامل ناشنوايان هسته اصلی جامهه ناشنوايان را تشکيل می دهد. جامهه ناشنوايافرهنگ 

ت گرفته از تاثيرات فرهنگی ناشنوايان دارند و أشترک نشگروهی از مردم است که اهداف م

( ويژگی های 1773) دن  تبا همديگر در راستای رسيدن به اي  اهداف فهاليت می کنند. کري

 مشترک اع ای جامهه ناشنوايان را بشرح زير توصيف می کند:

: ميل همراهی ساير افراد ناشانوا کاه ارزش هاا و تجرباه ای     1ناشنوايی نگرشی -1

 شترکی دارند.م

                                                 
1
 - Attitusinl deafness 
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ناشنوايان زباان   ( که از ديد اع ای جامهه ASL)یکاربرد زبان اشاره آمريکاي -2

 شود مادری آنها محسوب می

تجارب مشترک در زندگی بسياری از افراد ناشنوا در رابطه با گانواده ، مدرسه  -3

 و تهادل با دنيای شنوايان

أ آن تجارب مشترک منشپيوند بي  افراد ناشنواد درستی ها و رابطه هايی که از  -4

 می گيرد.

ناشنوا بارای  ( مهتقد است که ارائه فرصت هايی به کودکان 1779) 1لکومبتوماس هو

ی فرادشان را انی حائز اهميت است. بطوری که گوداز دوران جواگسترش هويت ناشنوايی 

 پيرامون در نظر بگيرند. در دنيای متنوع 2دو فرهنگی

( نگونگی تلفي  بکارگيری مطالهات مربوط باه  2661استوارت و توماس کلوي )ديويد 

ناشنوايان در برنامه آموزشی توس  مهلم را توصيف کرده اند، به عقيده آنها موارد زير را 

بايد به عنوان اصل اساسی در رابطه به افراد ناشنوا و شکل گيری هويات در آنهاا در نظار    

 داشت:

 افراد ناشنوا در وهله اول انسان هستند.-1

افکار فرد ناشنوا بوسيله مجموعه منحصر بفردی از تجارب شکل گرفته اسات کاه   -2

 درون و بيرون ک س درس رخ می دهد.

                                                 
1
 - Thomas Holcomb 

2
 - Bicultuarl 
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مجموعه متنوعی از اط عات در مورد افراد ناشنوا از منااب  ماتلفای در دساترس    -3

 است.

ط د ناشنوا وجود دارد که به نحوه برقراری ارتباراديدگاه های متفاوتی در مورد اف-4

نها با افراد شنوا و ناشنوا، وابستگی فرهنگی به گاروه هاای قاومی ماتلاف،     آو تهامل های 

شرکت در بازار کاار بساتگی    و وزشی، استفاده از تجهيزات ، تجارب  آمالگوهای اجتماعی 

 دارد.

آوردن اط عاات و اگااهی   افراد ناشنوا فرصتی است برای بدست  ردمطالهه در مو-3

 .ه ها  ديدگامورد اي رد

ن می تواند به داناش آماوزان ناشانوا کماک     الهه مطالب ماتلف درباره ناشنوايامط-0

 کند تا هويت واقهی گودشان را کشف کنند و دنار بحران های هويتی نشوند.

از گاود ممکا  اسات    ا کودکان ناشنوا در مقايسه باا کودکاان عاادی و ماادران شانو     

ساالماً پياماادهای گوناااگونی را باادنبال  متفاااوتی داشااته باشااند کااه م  راهبردهااای تهاااملی

  (1771دارد.)کاسته، تريم، 

رتر از کودکان شنوا می   باور بودند که کودکان ناشنوا ديبرگی از پژوهشگران بر اي

ند و راه می افتند و در نوجوانی و جوانی هم ديرتر از نوجوانان عادی به هويات گاود   يننش

( 1739، الدها بيشتر از افراد عادی اسات.)کن نآ ند و بحران های هويتی در ميانيابدست می 

هاا و فرصات هاايی    ال مشاهده کرده . تهداد بسيار کمی از کودکان ناشانوا از موقهيات   دکن
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همسا  گاود بارای داشات  تحارک و فهاليات آزاداناه         یيکسان با کودکان شانوا  مشابه يا

حدود کننده حمايات  برگورداند. علت ايجاد اي  محدوديت م اعف يا اي  نوع واکنش های م

( مشاهده کارد مراقبات بايش از    1796سيفرت )و محافظت افراطی والدي  گزارش شده بود. 

بلکاه   شاود کودکاان مای     حد والدي  نه تنها موجب تاگير در رشد مهارت های حرکتی ايا 

باعث تاگير و بوجود آمدن مشک تی در مهارت های اجتماعی و ايفای نقش هاای اجتمااعی   

 می شود.

( اع م مای کناد   1707،  1703،  1704،1703( به تکيه بر کار اريکسون)1793ينگر)شلز

که کل نرگه زندگی را می توان تحول روان شناگتی منساجمی در مجموعاه ای از مراحال    

حساس در نظر گرفت . گذراندن موفقيت آميز هر مرحله افراد را قاادر مای ساازد تاا رشاد      

 حله بهد آماده شوند.روان شناگتی داشته باشند و برای مر

فرد را در تماام مراحال متهاقاب باه تااگير مای انادازد.        شکست در هر مرحله تحول 

ينگر مهقتد است که متاصصان بايد روی گلا  سااز و کارهاايی تاکياد کنناد کاه باه        زلنش

ميز از تماام مراحال حسااس نرگاه     آکودکان ناشنوا اجازه می دهد تا برای عبور موفقيت 

 زندگی ت ش کنند.

 روری است که متاصصان تاثير ناشنوايی روی گانواده و همچني  روی کودک را 

موثرناد. تماامی    دنا يی در ايا  رو نقاص شانوا  از  ر( عواملی بيشت1773الهه کنند)مدرس مط

تهارض و بيچارگی متداول و طبيهی هستند.  ،ت گناهای گانواده تييير می کند و احساسدنيا
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روش هايی را برای برگورد موثر با اي  ه کمک کنند بايد متاصصان اگر باواهند به گانواد

 گونه احساسات پيشنهاد کنند.

 تفسير نتايج تحقيقاتش را به شکل زير مطرح کرد: 1مايکل باست

عبارتی کل ارگانيسام   فرد به شکلی متفاوت رفتار کند به موجب می شود تا ناشنوايی

رفتار و سازگاری ، ماهيتی  درجايی)تييير( به شيوه ای کام ً متفاوت عمل می کند. اي  جابه

جسمانی دارد. ناشنوايی منجر به ايجاد نوعی ناتوانايی ساده در رواب  انساانی نمای شاود    

، لماس  بکله اساساً موجب می شود تا فرد دنيا را به گونه ای متفاوت ببيناد. استشامام کناد    

  بااور کاه شااص    بياان ايا  فاوت محي  را حس و تجربه کناد.  نمايد و در کل به طريقی مت

نکه نمای تواندبشانود عقياده ای بايش از حاد سااده       آناشنوا مانند شاص شنواست به جز 

تنهاا ايجااد    تی در ح  کودک ناشنواسات. ناشانوايی  انگارانه است و در واق  نوعی بی عدال

 (1733).يابد و نفوذ می کند راه می دسيب در گوش ها نيست بلکه به تمامی موجوديت فرآ

 :با ناشنوايي )در ايران(آن و ارتباط تحقيقات انجام شده در زمينه هويت  .13-2

در طی نند سال اگير تحقيقات زيادی در زمينه ارتباط بي  هويت و ناشانوايی انجاام   

ان انجام شاده اسات   ه هويت و مسائل و متيييرهای ديگرنزمير نشده ولی تحقيقات زيادی د

 ه می کنيم:ها اشارآنکه در اينجا به برگی از 

                                                 
1
 - Mykle bust 
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( هويت را نني  تهريف مای کناد: هويات وجاه تماايز ما  باا        1333دکتر منتظر قائم )

دمی آديگری است و ما با ديگران. و در نظريه ای ديگر هويت را نني  توصيف می کند: اگر 

آورده. جايگااه   سات برای سواالت اصلی زندگی پاسخ مطمل  داشته باشد هويت گود را بد

نه تهريفی دارد؟ آگاه باشد که نه نيزهايی او را به گود و جهان متهلا   او دقيقاً نيست و 

 می کند؟ وظايفش در مقابل ديگران نيست؟

باه آن   باوط آنچه که باعث شده کاه در ايا  بااش باه بررسای هويات و مساائل مر       

است که هويت در سط  فردی و اجتماعی يکای از مهام تاري  مباحاث جامهاه        بپردازيم اي

ای پدياده ای باا   يد اگتصاص داده است بطوری کاه در برگای مقااط  تاار    بشری را به گو

ش می گواند و بنا به علل بيرونی و درونای تباديل باه    لناعنوان بحران هويت جوام  را به 

بحران هويت می تواند در باش های ماتلف آن جلاوه    يک مسلله حياتی می شود. البته اي

 بی و... اما در شکل دهای در شاناگت هويات هاا     کند، مبل بحران در هويت ملی، دينی ، انق

 .اردوجود د

تکبر باشند يهنی ما به هيچ وجه در طول تاريخ متوع و نهويت ها می توانند بالقوه م-1

و در عرض جيرافيا با هويت های ثابت و با شيوه های گاص که ثابت مانده باشند سروکار 

ويت يابی پديده ای اگتياری نيسات بلکاه   ه متکبرند،نداريم. هويت ها به طور طبيهی اموری 

اجباری است و برای هويت يابی از مناب  ماتلفی مبل س ، جنسيت، طبقه اجتماعی، فرهنگ ، 
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گرده فرهنگ ها، نژاد ، قوميت، زبان، عناصر جيرافيايی مبل محي  زندگی، روستا، شهر ياا  

 کشور استفاده می کنند.

ر نهاد گويش و هويت هايی که در جامهه يک انسان ميان هويت های متهددی که د-2

وجود دارد و نوعی سلسله مراتب ايجاد می کند تا بتواند بر اساس يک طرح از پايش تهياي    

شده که هويت آن را شکل می دهد در جامهه و در مقابال ديگاران رفتااری پايادار از گاود      

س ايادئولوژيهای  می شويم زيرا بر اسا نشان دهد اما در اي  روش با نوعی تهريض روبرو

که اشااص و به گصوص جواناان را   تهدد ايدئولوژيهاست  يماتلف انجام می گيرد و هم

دنار بحران می کند و اي  بحران همان است که اريکسون آن را عدم موفقيت فرد در شاکل  

دادن به هويت فردی گود می داند. اعم از اينکه به علت تجارب نامطلوب کودکی ايجاد شاده  

 به علل ديگر. باشد يا

( 1393-1394آقای محمود گشتاسبی دانشجوی رشته روان شناسی دانشاگاه ع ماه)  

در پژوهش گود به اي  نتايج دست يافت که دانش آموزانی که وارد پيش دانشگاهی شده اند 

با دانش آموزانی که وارد اي  دوره نشده اند تفاوت مهنی داری از لحاظ روحی و روانای و  

 رند.حاالت هويت دا

( دانشاگاه تربيات مهلام باه     1397گانم بهشته عبدی  دانشاجوی رشاته روانشناسای)   

ت هويت شيلی با ترس از موقهيت دانشجويان يبررسی رابطه بي  نقش های جنسی و و ه

دگتر و پسر ساال نهاارم رشاته هاای فنای پرداگتاه و باه ايا  نتيجاه رسايده اسات کاه             



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .

 

 56 

ده اند و هويت شيلی مشاصی دارند جازء  دانشجويانی که به نقش های جنسی موفقی رسي

نيافته ا دست ه افرادی هستند که هويت موف  دارند نسبت به دانشجويانی که به اي  موفقيت

ر زندگی هم از جمله موفقيت های تحصيلی ترس و ا طراب کمتری گاند از موقهيت های دي

 دارند.
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 مفصل سو

 روش پژوهش
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 . مقدمه1-3

وزشی ، پرورشی، توانباشای  آممات مناسب و باصوص و گد ساصول ارائه سروي

وزان ناشانوا مساتلزم شناساايی دقيا  و هماه جانباه       ما و باز پروری به کودکان و دانش آ

ويژگی های جسمانی و روانی اي  گروه از کودکان استبنايی است . با بررسی دقي  و هماه  

ان کم و کيف مهارت هاا  در دانش آموزان می تو درباره هويت يافتگی و بحران هويت جانبه

يدی دربااره نقااط  اهف وقاوت     فای اجتماعی اي  گروه آشنا شد و اط عات مه و توانايی

بدست آورد و ميزان کارآيی  ،بیات های اجتماعی و هويت يارآنان در حيطه های ماتلف مه

 کودکان و دانش آموزان ناشنوا را دقيقاً تهيي  کرد و نيز درجه آسيب پاذيری هار گاروه را   

 مشاص کرد.

 

 . جامعه آماری2-3

ناشانوا و   پسار جامهه آماری : جامهه مورد نظر در اي  تحقيا  کلياه داناش آماوزان     

 ميباشد. عادی شهر تهران

 

 . نمونه و روش نمونه گيری3-3

نفار داناش    36نمونه و روش : از بي  کليه دانش آموزان ناشنوای شهر تهاران تهاداد   

از  نفار ديگار   36عادی هماان شاهر تهاران     ه دانش آموزانپسر و از بي  کليآموز ناشنوای 
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از طري  روش نمونه گيری گوشه ای انتااب شادند. داناش آماوزان     دانش آموزان پسر را

وزشگاه آموزان عادی از آمو دانش  1ناشنوا از آموزشگاه ناشنوايان تراب )پسرانه( منطقه 

هاای دو   ممکا  کاردن آزماودنی    برگزيده شدند و برای 2پسرانه دانشمند)متوسطه( منطقه 

رهای س  و جنس ، پايه تحصايلی، پايگااه   ييحتی االمکان آنها را از نظر مت ،گروه سهی شد

اجتماااعی ، اقتصااادی گااانواده و محااي  زناادگی آزمودنيهااايی را کااه در دو گااروه مااذکور 

 انتااب شدند.همگ  به عنوان زوج های  ،ار با يکديگر داشتند بيشتري  شباهتها

 

 . روش جمع آوری اطالعات4-3

  حا ر ، هدف يافت  رابطه ناشانوايی باا هويات و بررسای رابطاه      يبا توجه به تحق 

نوجوانان عادی با نوجوانان ناشنوا در زمينه هويت يابی آنهاست. روش تحقي  در مطالهاه  

 مقايسه ای می باشد. -موجود عمدتاً از نوع علی

 

 . جمع آوری اطالعات5-3

اساتفاده شاده و   بنتاون و آداماز   اط عات از مقياس سنجش هويات  برای جم  آوری 

از مقياس  ،برای اندازه گيری سازه هويت که متييير اصلی و وابسته در مطالهه حا ر بوده

سنجش هويت عينی است  ( استفاده شده است. اي  مقياس اولي  مقياسEOM-EISسنجش)

، الات هويات شاامل هويات موفا      برای نهار ح ، شی و فيچآدامز  توس  1797که در سال 
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هويت آشفته و هويت از پيش تهيي  شده تدوي  شده است. اي  مقيااس بار    ،سردرگم هويت

اساس ديدگاه مارسيا عنوان شاده اسات کاه فهاليات هاای مارسايا نياز بار مبناای نظرياه           

 سون می باشد.کاري

ت . ايا   اسا امز بنتون و آدسنجش حاالت هويت  ابزار تحقي  در اي  پژوهش ، مقياس

 04در مورد هويت تدوي  شاده اسات و دارای    امقياس بر اساس نظريه اريکسون و مارسي

 ماده و گرده مقياس به قرار زير می باشد:

 آشفته(گرده مقياس هويت 1

 (گرده مقياس هويت از پيش تهيي  شده2

 (گرده مقياس هويت تاگير يافته3

 (گرده مقياس هويت موف 4

 مواد گرده مقياس:

 ماده دارد که عبارتند از: 10ده مقياس هر گر

-10-16-9-0-4-2-1فته شامل ساوال هاای شاماره    (مواد گرده مقياس هويت آش1

نشانگر وجاود هويات آشافته     70ا ت 33که کسب نمره  17-23-23-27-36-32-33-30-37

 زمودنی است.در آ
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-21-19-3ت از پيش تهيي  شده شامل سوال هاای شاماره   يمواد گرده مقياس هو(2

 نشااانگر 70تااا  33کااه کسااب نمااره   24-29-23-39-33-37-41-44-36-33-02-03-04

 زمودنی است.وجود هويت از پيش تهيي  شده در آ

-20-14-12-11-7-3(مواد گرده مقياس هويت تاگيری شامل سوال های شاماره  3

 نشاانگر وجاود هويات    70تاا   03ب نماره  که کسا  31-32-34-30-43-49-43-34-39-01

 در آزمودنی است. تاگير يافته

-22-26-13-13-13-3(مواد گرده مقياس هويت موف  شامل سوال هاای شاماره   4

گر وجود هويت موفا  و  نشان 70تا  93که کسب نمره  33-33-46-42-40-47-31-33-06

 زمودنی است.پيشرفته در آ

سائل بي  فردی مدو حيطه کلی مسائل ايدئولوژيکی و  ردمواد هر گرده مقياس در مو

که مسائل ايدئولوژيکی شامل، مذهب ، سياست و فلسفه زنادگی اسات و مساائل باي      است 

  مقياس برای افرادی که يفردی شامل : ازدواج، دوستی، نقش جنسيتی و تفري  می باشد. ا

 36تاا   13امنه سنی مطلوب سانی باي    دب است البته سسال هستند منا 30تا  14  بي  سني

 سالگی است.

درجاه اسات. بطوريکاه از جهات      0مقياس نمره گذاری بصاورت   در اي  نمره گذاری:

حالات پاسااگوی کساب نمارات متفااوت       0ف  به سوی جهات کاام ً مااالف در    اکام ً مو

 ه(يم) م.است
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امتياز کسب می  0يهنی کسيکه پاسخ سوالی را در گانه اول سمت راست ع مت بزند 

سپس نمارات باا هام     ،امتياز 1 دبزناگر درگانه اول سمت نپ ع مت ه همي  ترتيب کند و ب

 و بررسی می شود.  جم

 

 س عبارتند از:ادرجات پاساگويی در اي  مقي

( و 2( ، تا حدودی ماالف)3( ، ماالف)4( ، مواف )3( تا حدودی مواف  )0کام ً مواف )

 می باشد. 70و حداکبر  10(، حداقل نمره کسب شده در هر گرده مقياس 1کام ً ماالف)

با تفکيک جنبه عقيدتی و بي  شاصی سنجش عينای   مزگورتونت و آدا 1734در سال 

با اص ح مقياس هويات  و هيو  ، آدامز 1730 ( را مطرح کردند و در سال OM-EISهويت )

با حفا  سااگتار قبلای و باا      ،1س گسترش يافت سنجش عينی حاالت هويت دومي  مقيا ،1

 (1397 ،)رحيمی  نژاد.توسهه دادندهمان تهداد گويا 

 

 (EOM-EISاعتبار مقياس ) .6-3

  مقياس مطلاوب گازارش شاده    يدر مطالهات متهددی که صورت گرفته است اعتبار ا

ارانش در کتابچه راهنمای مقياس کو هم مز( آدا1397 ،، رحيمی نژاد1397 ،ور ناص پ.)تاس

انجام شده  ريب اعتبار ايا  مقيااس را در ساه بااش      یسنجش حاالت هويت پژوهش ها

نشان  ات درونی ، بازآزمايی و دو نيم سازی مورد بررسی قرار داده است. مطالهات فورثب
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% بوده 00داده است که ميزان ثبات دورنی مقياس در مطالهات متهدد به طور متوس  برابر 

% تا 39% و به روش دو نيمه سازی بي  90 ريب اعتبار به روش بازآزمايی است. متوس  

  مقياس در دو مطالهه )پور ناص  و رحيمی نژاد( ماورد  ير ايران ا% در نوسان بوده . د04

( اعتبار اي  مقيااس در نموناه   1397بررسی و استفاده قرار گرفت. در مطالهه رحيمی نژاد )

انباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتيجه اي  بررسی برای مقياس آلفای کر دانشجويی به روش

 ه شده است.( ارائ3-1های نهارگانه هويت در جدول )

 

 (1379انباخ به نقل از رحيمي نژاد)اعتبار به روش آلفای کر خالصه ضرايب :(3-1جدول شماره )

حاالت  یريز مقياس ها

 هويت

 يمقياس بين شخص يمقياس عقيدت

 %06 %06 هويت سردرگم

 %31 %93 هويت دنباله رو

 %03 %03 هويت بحران زده

 %03 %37 هويت موف 

 

 1730کاه در ساال    اماز با مطالهات انجام شده توس  بنتون و آد يب اعتبار فورا ر

% 93% الای  03 رايب آلفا بي   مزتون و آدانبشده است هماهنگ است. در مطالهات گزارش 
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تبار باه روش بازآزماايی باه فاصاله     در نوسان بوده است. در نمونه دانشجويی  رايب اع

( ارائاه  3-2ررسای در جادول شاماره)   زمانی يک ماه مورد بررسی قرار گرفت .نتيجه ايا  ب 

 شده است.

 

 

 

 (1379: خالصه ضرايب اعتبار به روش بازآزمايي به نقل از رحيمي نژاد )(3-2جدول شماره)

ريز مقياس های حاالت 

 هويت

 مقياس بين شخصي مقياس عقيدتي

 %03 %03 هويت سردرگم

 %90 %93 هويت دنباله رو

 %34 %09 هويت بحران زده

 %93 %33 هويت موف 

 

% در نوسان اسات.در  90% الی 34همان گونه که م حظه می شود  رايب اعتبار بي  

% گزارش 32% تا 37گزارش شد، اي   رايب از  1734مطالهه گروتونت و آدامز که در سال 

 شده است.
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دانشجو انجام داد، همسانی دورنی اي  مقياس در  102در مطالهه کارلسون، که روی 

 % گزارش شده است.99% الی 00اس ها بي  انواع گود مقي

( برای انواع گرده 1397در ايران  ريب پايانی به صورت تن يف توس  پورناص  )

 مقياس ها به صورت زير گزارش شده استد

 %03برای گرده مقياس هويت آشفته -1

 %99برای گرده مقياس هويت زود شکل گرفته -2

 %09 برای گرده مقياس هويت به تهوي  افتاده-3

 %90هويت پيشرفته برای گرده مقياس -4

در همي  مطالهه  ريب اعتبار به روش آلفای کرانباخ به صورت زيار گازارش شاده    

 استد

 %92برای گرده مقياس هويت آشفته-1

 %30شکل گرفته  برای گرده مقياس هويت زود-2

 %09برای گرده مقياس هويت به تهوي  افتاده-3

 %90رفته برای گرده مقياس هويت پيش-4

 

 (EOM-ELSمقياس) يرواي .7-3
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نجاام شاده اسات. مطالهاات     اي  مقياس تاکنون پژوهش های متهاددی ا  1برای روايی

حاکی از وجود روايی برای اي  مقياس است. در مطالهه ای که توسا  رحيمای    ،انجام شده

 بي  گرده مقياس ها رابطه مهنی دار وجود داشته است. ،( انجام شده است1397نژاد)

( پنج نوع روايی را در مورد مقياس سنجش حااالت هويات   1737آدامز و همکارانش )

و ساه ناوع روايای     3، همزماان 2مورد بررسی قرار داده اند که عبارتند از: روايی پايش باي   

ارتبااط باي     سازه شامل روايی تحليل عاملی، همگرا و واگرا. در گصوص روايی پيش باي  

گری بيرونای و نياز باي     ارقی ساط  بااالتر، مساند مها    فتگی و صميمت تحول اگ اهويت ي

 درونی، تحول اگ قی پايي  تر ارتباط وجود دارد. 4ت و مسند مهارگریسردرگمی هوي

درباره روايی همزمان نيز نتايج حاصل از همبستگی مقياس سنجش حااالت هويات و   

و  1731سااير مقيااس هاای سانجش هوياات مانناد: روزنتاال و همکااران تادوي  در سااال         

نوجواناان  « م »و پرسشنامه سنجش قوت 1700پرسشنامه جم ت ناتمام مارسيا در سال 

تزارييل گزارش شده توس  فراچ حاکی از ارتباط در سط  متوس  تا ساط  بااال از جهات    

هماوانی نتايج پرسشنامه های هويتی است. روايی سازه اي  مقياس مطلوب گازارش شاده   

 است.

 اطالعاتروش های گرد اوری  .8-3

                                                 
1
 - Validity 

2
 - Prekictive  

3
 - Concurent 

4
 - Locus of control 
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برای جم  آوری اط عات بهد از انتااب مدارس، يکی از ک س ها انتااب شاد و بهاد   

دامز به آاز تو ي  الزم و آماده سازی ذهنی دانش آموزان، مقياس سنجش هويت بنتون و 

همراه پاسخ نامه در اگتياار آنهاا قارار گرفات. بارای صاداقت در پاسااگويی ، در قسامت         

 ام و نام گانوادگی تقا ا نشده بود.مشاصات فردی ، نوشت  ن

 

 روش آماری تجيه و تحليل داده ها .9-3

 برای تحليل داده ها و آزمون فر يه از روش زير استفاده شده است.

 برای گروههای مستقل: tآزمون -1

اي  آزمون زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که هدف، مقايسه دو گروه باشد و داده 

 فاصله ای برگوردار باشد.) از آزمون های آماری پارامتريک( ها حداقل از مقياس
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 م چهارفصل 

 تجزيه و تحليل اطالعات
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 . مقدمه1-4

در اي  فصل ابتدا اط عات و داده های جم  آوری شده به صورت توصيفی ارائه می 

 شود و پسپ اط عات استنباطی با رابطه با فر يه های تحقي  مطرح می شود.

 

 عات توصيفي و استنباطي. اطال2-4

( آمده 4-1ميانگي  ابهاد گوناگون هوطت در دانش آموزان ناشنوا و عادی در جدول )

 است.

 شاخص ها 

 گروه ها   

هويت از پيش  هويت تأخيری هويت موفق

 تعيين شده

 هويت آشفته

دانش آموزان 

 عادی

04/03 33/39 34/30 24/49 

دانش آموزان 

 ناشنوا

94/06 79/30 41/39 31/43 

 

تو ي : جدول بيانگر اي  مطلب است کاه داناش آماوزان ناشانوا در هويات موفا  و       

هويت تاگيری از ميانگي  نمرات پايي  تری نسبت به دانش آموزان عادی بر گوردار هستند 

آشفته از ميانگي  نمرات بااالتری نسابت باه داناش     و در هويت از پيش تهيي  شده و هويت 
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وزان عادی در هويت موف  و هويت تاگيری آمرند. در حاليکه دانش آموزان عادی برگوردا

از ميانگي  نمرات باالتری نسبت به دانش آموزان ناشنوا برگوردارناد و در هويات از پايش    

نگي  نمرات پايي  تری نسبت به دانش اتهيي  شده و هويت آشفته دانش آموزان عادی از مي

 آموزان ناشنوا برگوردارند.

 

 نمودار ميانگي  دو گروه دانش آموزان عادی و ناشنوا در ابهاد گوناگون هويت: :(4-1ار)نمود      

 

: بي  دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در هويت آشفته  1فر يه شماره 

 تفاوت مهنادار وجود دارد.

 1       1    2 

        1   ≠    2 

0

10

20

30

40

50

60

70

 آشفته از پیش تعین شده تأخیری موفق

 دانش آموزان عادی

 دانش آموزان ناشنوا
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برای گروه های مساتقل اساتفاده شاده     tزمون آماری آ ازيه برای آزمون اي  فر 

 ( آمده است.4-2اي  آزمون در جدول شماره )است. نتيجه 

 

 :برای گروه های مستقل tزمون آماری آ

 

  
 1    2

√(
∑ 1

2  ∑ 2
2

 1   2
)  

1
 1

 
1
 2

 

 

 

 

 مقايسه دانش آموزان  ناشنوا و دانش آموزان عادی در هويت آشفته :(4-2جدول شماره)

 شاخص ها 

 گروه ها             

 ينميانگ

( ̅) 

 
 

انحراف 

 (S)استاندارد 

اندازه 

 (n) نمونه

و سطح  tاندازه 

 معناداری

 =T 16/3 36 14/9 24/49 دانش آموزان ناشنوا

 P<61/6 36 00/0 31/43 دانش آموزان عادی
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بحرانی است. بناابراي    t( بزرگتر از 16/3محاسبه شده ) tتصميم گيری آماری: نون 

 قرار می گيرد. أييد% مورد ت77ف با اطمينان بيش از فرض صفر رد می شود و فرض گ 

  ينکاه با  يت باه ا يا تصميم گيری عملی : با توجه به اط عات جم  آوری شده و با عنا

ميانگي  ها اگت ف مهنا داری وجود دارد می توان نتيجه گرفت که دانش آموزان ناشنوا در 

ايا  اگات ف ناشای از شاانس و      هويت آشفته از ميانگي  نمره های باالتری برگوردارند و

وزان ناشنوا از هويت آشفته باالتری نسابت باه   آمگطای نمونه گيری نيست .بنابراي  دانش 

 دانش آموزان عادی برگوردارند.

يش تهياي  شاده   پا : بي  دانش آموزان ناشنوا و عاادی در هويات از   2شماره  فر يه

 تفاوت مهنا دار وجود دارد.

 1       1    2 

 

برای گروه های مستقل استفاده شده است  tبرای آزمون اي  فر يه از آزمون آماری

 ت.( آمده اس4-3نتيجه اي  ازمون در جدول شماره)

 وزان ناشنوا و عادی در هويت از پيش تعيين شده.: مقايسه دانش آم(4-3دول شماره)ج

 شاخص ها 

 گروه ها           

 ميانگين

( ̅) 

 

انحراف 

 (S)استاندارد 

اندازه 

 نمونه
 و سطح معناداری tاندازه 

 t=61/1 36 41/14 41/39 دانش آموزان ناشنوا

21 MMH A :
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 P=N.S 36 71/3 34/30 دانش آموزان عادی

 

 

بحرانای در ساط     t( کاونکتر از  61/1محاسابه شاده )   tتصميم گيری آماری: ناون  

 رد می شود. گ فقرار می گيرد و فرض  أييدمورد تصفر فرض % است بنابراي  3آلفای 

( 4-3وری شده و با توجه به جادول ) آگيری عملی: با توجه به اط عات جم   متصمي

می توان نتيجه گرفت که بي  دو گروه دانش آموزان ناشنوا و عادی در هويت از پيش تهيي  

ی در هويات از پايش   تاوفا شده تفاوت مهناداری وجود ندارد. به عبارت ديگر بي  دو گروه ت

 يده نمی شود.تهيي  شده د

: بي  دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در هويت تااگيری  3فر يه شماره 

 مهنی دار وجود دارد.فاوت ت

 1       1    2 
 

برای گاروه هاای مساتقل اساتفاده شاده       tبرای آزمون اي  فر يه از آزمون آماری 

 آمده است. (4-4است. نتيجه اي  آزمون در جدول )

 خيریأ: مقايسه دانش آموزان ناشنوا و دانش آمزان عادی در هويت ت(4-4ول شماره)جد

 ميانگين شاخص ها 

( ̅) 

 و سطح معناداری tاندازه اندازه انحراف 

21 MMH A :
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 نمونه (S)استاندارد   گروه ها            

 t=24/6 36 39/7 79/30 دانش آموزان ناشنوا

 P=N.S 36 03/3 33/39 دانش آموزان عادی

 

بحرانای در ساط     t( کاونکتر از  24/6محاسابه شاده )   tصميم گيری آماری: ناون  ت

 رد می شود.گ ف مورد تاييد می گيرد و فرض صفر % است بنابراي  فرض 3آلفای 

( 4-4به اط عات جم  آوری شده و با توجه به جادول ) گيری عملی: با توجه  تصميم

ت تااگيری  يا ناشانوا و عاادی در هو   دو گروه داناش آماوزان    می توان نتيجه گرفت که بي

ی در هويات تااگيری   فااوت دو گاروه ت   اي بي  تفاوت مهنا داری وجود ندارد به عبارت ديگر

 ديده نمی شود.

: بي  دانش آموزان ناشنوا و دانش آماوزان عاادی در هويات موفا      4فر يه شماره 

 تفاوت مهنی دار وجود دارد.

 1       1    2 

 

بارای گاروه هاای مساتقل اساتفاده شاده        tاز ازمون آماری برای آزمون اي  فر يه 

 ( آمده است.4-3. نتيجه اي  آزمون در جدول شماره)است

 وزان ناشنوا و عادی در هويت موفقآم(: مقايسه دانش 4-5)جدول شماره

21 MMH A :
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 شاخص ها 

 گروه ها           

 ميانگين

( ̅) 

 

انحراف 

 (S)استاندارد 

اندازه 

 نمونه
 داریو سطح معنا tاندازه 

 t=97/2 36 32/7 94/06 دانش آموزان ناشنوا

 >61/6P 36 3/32 03/04 دانش آموزان عادی

 

بحرانی است بناابراي    t( بزرگتر از 97/2محاسبه شده ) tتصميم گيری آماری: نون 

 % مورد تايی قرار می گيرد.77 ف با اطمينان بيش از گفرض صفر رد می شود و فرض 

کاه باي    نتوجه به اط عات جم  آوری شده و با عنايات باه اي   گيری عملی : با متصمي

وزان ناشانوا در  مميانگي  ها اگت ف مهناداری وجود دارد می توان نتيجه گرفت که دانش آ

و  نسهويت موف  از ميانگي  نمره های پايي  تری برگورداند وايا  اگات ف ناشای از شاا    

ادی از هويت موفا  بااالتری نسابت باه     بنابراي  دانش آموزان ع .گطای نمونه گيری نيست

 دانش آموزان ناشنوا برگوردارند.
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 فصل پنجم

 تفسير و نتيجه گيری
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 ر نتايجبحث و تفسي .5-1

اي  پژوهش با توجه به اهداف و فر يه های تحقي  دارای نتايجی در ابهاد گونااگون  

دانش آماوزان عاادی    موزان ناشنوا وآبوده است. مهمتري  هدف اي  مطالهه مقايسه دانش 

، هويات  شاده   شافته، هويات از پايش تهياي    آدر ويژگی های ماتلف هويتی اعام از هويات   

ا فر يه ها عنوان مای  ج ابتديتاگيری و هويت موف  می باشد. برای تفسير و تحليل بهتر نتا

 شوند و سپس نتايج حاصله مورد بررسی قرار می گيرد.

 

 . بررسي و مقايسه موضوع تحقيق5-1-1

در دوره نوجاوانی نشاانه ای از ساازگاری و تهاادل در ايا        ،کل گيری هويت فارد ش

دوره می باشد و اگر هر فرد در دوره حساس زنادگی باا تهاادل روانای و محاي  مناساب       

روبرو شود به هويت مناسب شاصيت گود گواهد رسيد ولی اگر دنار نام يمات فردی و 

ان هويات مای ماناد و در ابهااد ماتلاف      اجتماعی شود و هويت موف  کساب نکناد در بحار   

 ای دنار اگت ل گواهد شد.تهوي

 

 . بيان مسئله5-1-2

مشک ت هويتی در بي  افراد جامهه باصوص بزرگساالن به داليال عماده ای شااي     

هويات ياافتگی    .می باشد که اي  مشک ت بايد در دوران نوجوانی مورد بررسی قرار گيارد 
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، سياست و نقاش جنسای امکاان     مذهب، زندگی  ، ره شيلنوجوان بدون تصميم گيری دربا

 پذير نيست.

نوجوان با ترديد در آنچه که مورد قبول والدي  و بزرگساالن جامهه است ساهی مای   

اگات ف نظار باا والادي       کند تا با يک بازنگری اساسی پذيرفته های قبلای گاود را بپاذيرد.   

ر دوره نوجاوانی نياز ماورد توجاه     سردرگمی نوجوان در انتااب های اساسی زندگی که د

قرار می گيرد س مت روانی نوجوان را مورد تهدياد قارار مای دهاد بطوريکاه بساياری از       

 آسيب های روانی اجتماعی در دوره نوجوانی اتفار می افتد.

 مسلله اگتصاصی در مطالهه حا ر به قرار زير است:

عاادی تفااوت مهناادار     آيا در احساس هويت دانش آموزان ناشنوا و دانش آماوزان -

 وجود دارد؟

 

 . فرضيه های تحقيق5-1-3

ته تفااوت مهنااداری   ناشنوا با دانش آموزان عادی در هويت آشف (بي  دانش آموزان1

 وجود دارد.

 از پايش تهياي  شاده    ( بي  دانش آموزان ناشنوا با دانش آماوزان عاادی در هويات   2

 تفاوت مهناداری وجود دارد.
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تفااوت  تااگيری  ناشانوا باا داناش آماوزان عاادی در هويات       ( باي  داناش آماوزان    3

 مهناداری وجود دارد.

تفااوت مهنااداری    موف  ( بي  دانش آموزان ناشنوا با دانش آموزان عادی در هويت4

 وجود دارد.

 

 جامعه آماری و نمونه .5-1-4

جامهه آماری در اي  تحقي  دانش آموزان ناشنوا و عادی سال دوم متوساطه منطقاه   

ان است. برای اي  تحقي  از نمونه گيری گوشه ای استفاده شده و از بي  مدارس ناشنوا تهر

و عادی )يک دبيرستان ناشنوا يک دبيرستان عادی( انتااب شدند. بهد از انتااب مدارس دو 

به مقياس حاالت هويت پاسخ  ک س بصورت تصادفی انتااب شد و دانش آموزان ک س ها

 دادند.

 حقيق. ابزار ت5-1-5

برای جم  آوری و اط عات از مقياس سنجش هويت بنتون و آدامز استفاده شد . اي  

 04نظريه های اريکسون و مارسايا در ماورد تادوي  شاده اسات و دارای       سمقياس براسا

گرده مقياس های آن شامل : هويت آشافته ، هويات از   گرده مقياس می باشد که  4ماده و 

ماده دارد. کسب  10و هويت موف  است. هر گرده مقياس  پيش تهيي  شده ، هويت تاگيری

 03تا  70در هويت تاگيری  33تا  70نمره در هويت آشفته و هويت از پيش تهيي  شده بي  
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فات شاده در   انشان وجود آن حالت می باشد و حداقل نمره دري 93تا  70و در هويت موف  

است و پاساخ هاا هام     1تا  0ی از است و نمره گذار 70و حداکبر نمره  10هر گرده مقياس 

 حالت از کام ً موافقم تا کام ً ماالفم است. 0در 

 نتايج تحقيق 5-1-6

تفااوت مهنای دار   آشفته وزان عادی در هويت موزان ناشنوا و دانش آم(بي  دانش آ1

 و دانش آموزان ناشنوا نمرات باالتری داشتند.بوده 

عاادی در هويات از پايش تهياي  شاده       بي  دانش آموزان ناشنوا و دانش آماوزان  (2

 تفاوت مهنی دار نبوده.

 تفاوت مهنی دار تاگيری بي  دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در هويت (3

 نبوده

 تفااوت مهنای دار  موف  بي  دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در هويت  (4

 بوده و دانش آموزان عادی نمرات باالتری کسب کردند
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 . نتيجه گيری5-2

داد که دانش آموزان ناشنوا در هويت آشفته نسبت به دانش آماوز   نتيجه اي  تحقي  

عادی نمرات بيشتری را کسب کرده اند و تفاوت مهنی داری بود. در هويت موف  هم داناش  

آموزان عادی نمرات بيشتری نسبت به دانش آموزان ناشنوا کسب کرده اند و اي  نماياانگر  

که دانش آموزان عادی و ناشنوا در هويت موف  هم تفاوت مهنی دار دارند و ايا    اي  است

مشاهده شد تا حدودی هماوانی دارد. کندال باه ايا     2نتايج با نتايج تحقيقاتی که در فصل 

نتيجه رسيده که، تهداد بسيار کمی از کودکان ناشنوا از موقهيتها و فرصت هايی مشابه ياا  

ای همس  گود برای داشت  تحرک و فهاليت آزاداناه برگوردارناد و   يکسان با کودکان شنو

اي  سبب ميشود که در اي  زمينه آنها از اوان کودکی متوجه عدم موفقيت های گود شاوند.  

و در جای ديگر کندال ذکر کرد که کودکان ناشنوا ديرتر از کودکان شنوا مينشيند و راه می 

از نوجوانان عادی به هويت گود دسات مای يابناد و    افتد و در نوجوانی و جوانی هم ديرتر 

 بحران های هويتی در ميان آنها بيشتر از افراد عادی به نشم مياورد. 

در نتيجه گير بهدی که مقايسه داناش آماوزان ناشانوا و عاادی در هويات از پايش        

ز تهيي  شده بود که تفاوت مهنی دار م حظه نشد و در مقايسه آنها در هويات تاأگيری نيا   

نني  بود، تفااوت مهنای دار در باي  آنهاا وجاود نداشات. مايکال باسات در تفساير نتاايج           

تحقيقاتش ميگويد ناشنوايی موجب ميشود تا فرد به شکلی متفاوت رفتار کند، به عبارتی کل 

ارگانيساام بااه شاايوه ای کااام ً متفاااوت عماال ميکنااد. اياا  جابااه جااايی)تييير( در رفتااار و  
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نی داردو موجب ميشاود فارد دنياا را باه گوناه ای متفااوت ببيناد،        سازگاری، ماهيتی جبرا

 استشمام کند، لمس نمايد و در کل به طريقی متفاوت محي  را حس و تجربه کند. 

هويت آشفته پايي  تری نسبت باه   عادی  م  توجه به نتايج قبلی که دانش آموزان 

م به دنبال وجود ياا عادم وجاود    نشان دادند، متقاب ً در اي  فر يه هدانش آموزان ناشنوا 

آشفتگی هويتی، موفقيت مطرح ميشود که دقيقاً گروهی که آشافتگی بااالتری نشاان دادناد،     

هويت موف  پايي  تری دارند. در نتيجه دانش آموزان عادی با هويت آشفته پايي  از هويات  

ز هويات موفا    موف  باال برگوردارند و بالهکس دانش آموزان ناشنوا با هويت آشفته باال ا

      پايي  برگوردارند.  

 . محدوديت ها5-3

می شوند و محق  موظف است  هتحقيقات علمی بطور طبيهی با محدوديت هايی مواج

 ن بردارد.ادر حد توان گود اقدام به رف  آنها نموده و موان  موجود را تا حدامکان از مي

 محدوديت های قابل کنترل در اي  تحقي : -

 ط به آموزش و پرورش دانش آموزان به گصوص ناشنوايان مشک ت مربو-1

 مشک ت مربوط به زمان و ايام امتحانات-2

 مدت زمان تکميل پروژه -3

 عدم همکاری الزم برگی مسلولي  در مدارس-4

 های غير قابل کنترل در اي  تحقي : محدوديت -
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 ميم داد.همنطقه بررسی شد و نمی توان به کليه مناط  ت دوفق  -1

  فقر گزانه ليات در دانش آموزان ناشنوا-2
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 . پيشنهادها5-4

و عوامال شايل، سا  ،     ر دانشگاهی بيشتر بررسی می شاود پيشنهاد می شود قش-1

 تحصي ت در پژوهش های آتی گنجانده شود.

 پيشنهاد می شود جوانان متاهل و مجرد در احساس هويت بررسی و مقايسه شود-2

در مناط  ديگار   تحقي  رف  شود و اي  ميم پذيریپيشنهاد می شود محدوديت تص-3

 هم انجام شود.

نناي  پاروژه هاايی تيييراتای در برناماه آموزشای       پيشنهاد می شود باا در نظار   -4

 مدارس ناشنوا ايجاد شود.

مطلوب است مو وع هويت بي  دانش آموزان دگتر و پسار ناشانوا هام بررسای     -3

 شود.

ی تييير نگرش به محي  در جوانان و ايجاد شناسايی روش های علمی و کاربردبه -0

 اعتماد متقابل بي  جوانان و محي  نيز پرداگته شود.مببت انديشی و فرهنگ 

 تاثير صدا و سيما بر هويت جوانان بررسی شود.بررسی -9
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 منابع و مراجع-6

ه روانشانی هيلگاارد ، مترجم:براهنای . انتشاارات    ن( ، زمي1397و همکارن)نسون يکتا-

 رشد

 (، روانشناسی رشد ، محسنی نيک نهره1399احدی، حسنی)-

 ، توانباشی کودکان آهسته گام. انتشارات دانشگاه تهران(1390افروز ، غ مهلی)-

( ، کاربرد روانشناسی در آموزش ، مترجم: کديور، پاروي . مرکاز   1397بيلر رابرت)-

 نشر دانشگاهی

زت نفاس و هويات ياابی در باي      (، بررسی رابطه بي  عا 1397پور ناص  ، مهرانگی)-

پاياان ناماه کارشناسای     –دانشجويان رشته های علوم انسای ، فنی ، پزشکی شهر تهاران  

 ( واحد علوم و تحقيقات تهرانm.sارشد)

 ( ، روانشناسی رشد کودک و نوجوان، انتشارات بهبت1391پارسا، محمد)-

 ( ، پنج گفتار، مترجم حسنی ، تهران1393ژان)–پياژه -

تهاران  –(، تربيت ره به کجا می سپرد؟ مترج دادستان، منصاور  1393ژان ) –ژه پيا-

 انتشارات دانشگاه تهران

( ، هويت اجتماعی ، مترجم ياار احمادی ، تاورج تهاران نشار      1331ننگيزه، ريچارد)-

 شيرازه

 انتشارات بنياد ،(، روانشناسی رشد نوجوانی1393حسنی، نيک نهره)-
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 انشناسی بلوغ و نوجوانی، انتشارات امير کبير( رو1334گسرو پور، يوسف)-

روانشناسای دياادگاه هاای فرويااد اسااکينز و    تااب( ساه مک 1396راباارت)، ناای دی.-

 مترجم دکتر احمد ج لی -راجرز

گاود و   ت( ، بررسی تحوالت هويت و رابطاه آن باا حرما   1397عباس) رحيمی نژاد،-

 بيت مدرسحالت ا طراب در دانشجويان دوره کارشناسی، دانشگاه تر

 تهران، انتشارات علمی ،( ، فرهنگ روانشناسی1396رزم آرا)-

 ( ، مطالهه روانشناگتی با کودک و نوجوان ، مترجم فردوس1307جان) ،ريچ-

 2سال اول شماره  ،( بحران هويت انديشه1397، حسي  )سينايی-

( روش هاای تحقيا  و نگاونگی ارزشايابی آن در علاوم      1394سيف نراقای، ماريم)  -

 ، تهران انتشارات بدر.یانانس

 ( ، نظريه های شاصيت ناپ ششم، مترجم سيد محمدی، تهران1399شولتز،شولتز)-

 تهران ( روانشناسی تربيتی، انتشارات اميرکبير1396شريهتمداری، علی)-

 تهران، انتشارات اميرکبيرگديجه شيده، مترجم -، مشاوره(1796شکينگ، لوئيس)-

 انتشارات ويرايش. ،مانند سازی ، تهران( ، ه1333فرجاد،محمد حسي )-

 146(، نوجوانی، بحران هويت جامهه سالم سوم شماره 1397قاسم زاده فاطمه)-

 (، بهداشت روانی کودکان استبنايی، انتشارات تجسم گ ر1333کونک انتظار، رويا)-
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(، ناشاانوايی، روانشناساای و آمااوزش،  1334کشاااورزی ارشاادی و پريسااا تجلاای) -

 حانتشارات شر

( ، رشد و شاصيت کاودک ، متارجم باسايانی     1336پاول حاتری و ديگران) ،ماس -

 مهشيد، تهران نشر مرکز کتاب ماد.



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .

 

 88 

 ت هاسپيو-7

 مقياس سنجش حاالت هويت بنتون و آدامز -7-1

دانش آموزان عزيز، لطفاً عبارات زير را با دقت مطالهه کنيد و پاساخ آن را در داگال   

 پرسشنامه ع مت بزنيد.

 م  هنوز شيلی را که واقهاً ع قه مند به انجام آن هستم انتااب نکردم. -1

ه نيزی که برايم جالب باشد نيافته نوقتی مسلله مذهب مطرح می شود ، در اي  زمي-2

 ه جستجو کنم.نام و احساس می کنم که بايد به دنبال مذهب بروم و در اي  زمي

زندگی زناشويی همانناد عقاياد والادينم     عقايد م  در مورد نقش زنان  و مردان در-3

است، مهتقدم که انچه برای والدينم در اي  مورد موثر بوده است مسلماً برای م  نيز ماوثر  

 گواهد بود.

 هيچ شيوه زندگی گاصی ندارم که از آن پيروی کنم.-4

برای دوست يابی، شيوه ها و امکانات بسياری وجود دارد. و م  مشيول هستم تا -3

   نوع دوستان را برای گود انتااب کنم زيرا در دنيا افراد ماتلفی وجود دارد.بهتري

شنهاد می شود ، شرکت می کنم اماا باه   يگاهی اوقات در فهاليت های تفريحی که پ-0

 ندرت گودم به طور گودجوش سهی می کنم نني  فهاليت هاي  داشته باشم.
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همسر می باشاد فکار نکارده ام و     م  واقهاً داربه م ک هايی که مربوط به انتااب-9

 اي  مو وع فه ً برايم اهميت ندارد.

سياست مسلله ای است که به دليل سرعت تييير امور زندگی هرگز نمای تاوان در   -3

 مورد آن اطمينان حاصل کرد.

م  هنوز ت ش می کنم که ميزان استهدادها و قابليت های گود را بهنوان ياک فارد   -7

 ازم که نه مشاغلی برايم مناسب است.مشاص ساگته و مهلوم س

م  درباره مذهب زياد فکر نکرده ام و برايم مهام نيسات کاه ناه ماذهبی داشاته       -16

 باشم.

شيوه های گوناگون برای تقسيم مسلوليت های زندگی زناشويی وجاود دارد، در  -11

 حال حا ر ت ش م  بر اي  است که ببينم نه شيوه ای برای م  موثر گواهد بود.

م  در جستجوی ديدگاه قابل قبولی برای شيوه زندگی گاود هساتم ، اماا هناوز     -12

 واقهاً آن را پيدا نکرده ام.

داليل زيادی برای دوستی وجود دارد، اما م  دوستان صاميمی ام را بار اسااس    -13

 نها تصميم گرفته ام، انتااب می کند.آاً درباره ارزش های مشاصی که شاص

تفريحی مشاصی ندارم که واقهاً در مورد آن احساس تههد  با وجود آنکه فهاليت-14

را بررسای مای کانم تاا ببيانم      نمايم، ليک  در حال حا ر فهاليت هاای تفريحای گونااگونی    

 فهاليتی را که واقهاً از آن لذت می برم نيست.



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .

 

 91 

م  از مدتی پيش، م  ک هايی را که مربوط به همسر آينده ام است در نظر گرفته -13

 م ک های م  برای انتااب همسر نيست.ون کام ً می دانم که ام و اکن

ل سياسی فکر نکردام، اينگونه مسايل توجه مارا ننادان   ائم  واقهاً تاکنون به مس-10

 بر نمی انگيزد.

باشاد اماا در واقا     م  ممک  است در مورد مشاغل گوناگون بسياری فکر کارده  -19

م پيش نيامده است، زيرا والدينم آنچاه را  دی در گصوص انتااب شيل براييهرگز هيچ ترد

 که در اي  مورد گواستند به م  اب غ کرده اند و م  مطاب  ميل آنها عمل می کنم.

ايمان و عقيده هر فردی منحصر و ماصوص به گود است. اي  مو وع را مورد -13

 م.بررسی و تجديد نظر قرار داده ام و نسبت به باورها و اعتقادات گود اگاهی دار

م  هرگز به طور جدی درباره نقشی که زنان و مردان در زندگی زناشويی دارند -17

 فکر نکرده ام به نظر نمی رسيد که اي  امر موجب نگرانی م  شود.

نکه نه شيوه زندگی برايم ايده يپس از انديشه بسيار م  به ديدگاه گودم درباره ا-26

 د اي  ديدگاه مرا تييير دهد.آل است رسيده ام و مهتقدم که هيچ کس نمی توا

والدينم به گوبی می دانند که بهتري  شيوه انتااب دوست کدام است و مصالحت  -21

 نيست.م  در اي  مورد 

از ميان بسياری از فهاليت های تفريحی، تهدادی را انتااب کرده ام که به صورت -22

 مرتب به آنها می پردازم و از نني  انتاابی را ی هستم.
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ر مورد ما ک هاای مرباوط باه انتاااب همسار زيااد فکار نکارده ام ، اگار           م  د-23

موفقهيتی برای ازدواج پيش بيايد در آن زماان ما ک هاای گاود را بارای انتاااب همسار        

 مشاص گواهم کرد.

وقتی مسلله سياست مطرح می شود ، گمان می کنم که عقيده ام درباره سياسات  -24

انتاابات و نظاير آن از انچه آنهاا انجاام مای دهناد ،      شبيه عقايد والدينم است م  در مورد

 پيروی می کنم.

م  واقهاً ع قه مند به پيدا کردن شيل مناسبی نيستم هر کاری کاه باشاد، انجاام    -23

 .گواهم داد. به نظر می رسد به آن نيزی که در دسترس است اکتفا کنم

مسالله را    ايستی ايا م  مطمل  نيستم که مذهب برای م  نه مفهومی دارد م  ب-20

 برای گود روش  کنم اما هنوز از بررسی و تحقي  بيشتر در اي  باره آسوده نشده ام.

از عقاياد  عقايد درباره نقش های زناان و ماردان در زنادگی زناشاويی مساتقيماً      -29

ه شده است و به تفکر و تحقي  بيشتر در ايا  ماورد نياازی نمای     والدي  و گانواده ام گرفت

 بينم.

نچه والدينم به م  آموگته اناد  آشيوه های زندگی مطلوب از  بهديدگاه م  نسبت -23

 بينم.ث و تحقي  در اي  باره نيازی نميگرفته شده است. و بنابراي  به بح

م  هيچ وقت دوستان صميمی واقهی نداشته ام و فکر نمی کنم در جستجوی يک -27

 دوست واقهی باشم.
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ای تفريحای شارکت مای کانم، اماا ما  واقهاًا باه         گاهی اوقات ما  در فهاليات ها   -36

 مهي  که به طور منظم و مرتب انجام دهم، نيازی ندارم.تفريحی  ک فهاليتجستجوی ي

م  در حال مشاص ساگت  م ک ها و مهيارهاايی هساتم کاه بار اسااس آنهاا       -31

  مورد همسر آينده گود را انتااب کنم، اما هنوز تصميم نگرفته ام که نه م ک هايی در اي

 برايم مفيد است.

 يا  از انجا که احزاب و گروه های سياسی بسياری وجاود دارد، تاا زمانيکاه در ا   -32

نها بپيونادم و  آکه به کداميک از ينباره تمام جوانب کار را سنجيده باشم، نمی توانم درباره ا

 از کدام يک پيروی کنم تصميم بگيرم.

نتااب شيل و حرفه به نتيجاه برسام،   مدت زمانی طول می کشد تا م  در مورد ا-33

 اما اکنون واقهاً می دانم م ک هايم در مورد انتااب شيل نيست.

 مدر حال حا ر مذهب برای م  مسلله مهمی است م  دائماً در مورد آنچاه باراي  -34

 يا نادرست است تييير نظر می دهم. درست

ی زناشاويی  نقاش هاای زناان و ماردان در زنادگ      ارهمدت زمانی اسات کاه دربا   -33

 انديشيده ام و در مورد نقشی که برای م  بهتري  کاربرد را دارد تصميم گرفته ام.

به منظور يافت  ديدگاهی قابل قبول در مورد زنادگی ، گاود را باه مباحباه هاا و      -30

 کشمکش های بسياری با گود و ديگران مشيول می يابم.

 کنند. دالدينم آنها را تاييم  فق  کسانی را برای دوستی انتااب می کنم که و-39
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م  هميشه دوست داشته ام فهاليت های تفريحای را کاه مشاابه باا فهاليات هاای       -33

 تفريحی والدينم می باشد انجام دهد.

م  در مورد انتااب همسر آينده ام تنها آن دسته از م ک ها و مهيارهاايی را در  -37

 نظر می گيرم که والدينم از م  انتظار دارند.

ده ام کاه  يعقايد سياسی گود را با دقت بررسی کرده ام و به اي  نتيجاه رسا   م -46

می توان با به ی از جنبه های عقايد سياسی والدينم موافقت و باا پااره ای ديگار ماالفات     

 کنم.

ناه کاار و حرفاه ای باياد مشايول       بهوالدينم از مدتها پيش تصميم گرفته اند که -41

 يمات قبلی آنها پيروی می کنم.شود ک م  نيز از نقشه ها و تصم

ماا  دوره ای را پشاات ساار گذاشااتنم کااه طاای آن دوره ، پرسااش هااای جاادی و -42

ترديدهايی در گصوص ايمان و اعتقادات مذهبی برايم مطرح شده است. اما اينک مای تاوان   

 بگويم که م  بهنوان يک فرد آنچه را بدان مهقتدم درک کرده و می فهمم.

ره نقش هايی که زنان و مردان در زندگی زناشاويی ايفاا مای    م  اي  روزها دربا-43

کنند بسيار انديشيده ام و می کوشم در مورد نقشی که گود ايفا گواهم کرد، تصميم نهاايی  

 را بگيرم.

نظرات و عقايد والدينم در مورد زندگی به قدر کافی برای م  مفيد هستند ، در اي  -44

 دارم.باره به نظر و عقيده ديگری نيازی ن
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م  در گذشته پيوندهای دوستی بسياری داشته ام و اينک از انچه که بايد از ياک  -43

 دوست انتظار داشته باشم، تصور روشنی دارم.

حی بسايار متناوع، دريافتاه ام  کاه از     يای تفره تيپس از آزمودن و بررسی فهال-40

 قهاً لذت می برم.انجام يک يا نند فهاليت تفريحی به تنهايی يا به همراه دوستان وا

م  فه ً در مرحله بررسی و تصميم گيری در ماورد ما ک هاايی بارای انتاااب      -49

 را نگرفته ام. یولی هنوز در اي  مورد تصميم نهاي همسر هستم

د سياسی ام مطمل  نيستم اما سهی می کنم بفهم که واقهاً به ناه  يم  درباره عقا-43

 نيزی می توانم مهتقد باشم.

ن زيادی طول می کشد تا م  درباره انتااب شيلم تصاميم بگياريم، اماا    مدت زما-47

اکنون با اطمينان می دان برای دست يابی به يک شيل مهي  نگونه و در نه جهتای حرکات   

 کنم.

م  به همان مجری می روم که گانواده ام هميشه به انجا می روند و هرگز واقهاً -36

 از گود نپرسيده ام که نرا؟

ی زيادی وجود دارد مه به واسطه آنها زن هاا و شاوهر هاا مای توانناد      شيوه ها-31

کنند م  در اي  مورد به شيوه های زيادی انديشيده م  و  ممسلوليت های گانادگی را تقسي

 قاً می دان نگونه می توان اي  کار را برای گود انجام داد.دقي اکنون
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بت به زنادگی نمای دانام و    م  گود را مقيد متههد به هيچگونه ديدگاه گاصی نس-32

 گمان می کنم که م  به روش کنونی از زندگی لذت می برم.

م  با افراد زيادی دوست هستم، اما با هيچکدام آنهاا صاميمی نسايتم ، بناابراي      -33

 هيچ دوست صميمی ندارم.

د يافت  يک ياا نناد فهاليات کاه واقهااً      يحی گوناگون را به اميم  فهاليت های تفر-34

 ای مدتی در آينده از ان لذت برد تجربه کرده ام.بتوان بر

م  تمامی م ک های مربوط به انتااب همسر آينده ام را مشااص نسااگته ام و   -33

اکنون دقيقاً می دانم، م ک های م  برای انتااب همسر نيست؟ و بار اسااس ما ک هاای     

 تهيي  شده اقدام گواهم کرد.

کر نکرده ام تا نارنوبی به وجود آورم م  هرگز به طور جدی درباره سياست ف-30

 که بر اساس آن از سياست گاصی پيروی کنم.

م  در حال حا ر نمی توانم در مورد انتاااب شايل تصاميم بگيارم، مشااغل و      -39

  رابطه مطارح  ياری در اييحرفه ها به اندازه ای زياد هستند که احتماالت و انتااب های بس

 می شود.

بنظارم اگار ايا      ،درباره مذهبی که دارم سوال نداشته امم  هرگز به طور جدی -33

 باشد. نم مناسب بوده حتماً برای م  نيز مناسب میيمذهب برای والد
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عقايد و نظرات در مورد نقش هاای زناان و ماردان در زنادگی زناشاويی آنقادر       -37

 نها زياد فکر کنم.آمتنوع به نظر می رسد که م  نمی توان درباره 

گودم ديدگاهی مشااص و مهاي  در ماورد    ی انديشيدن درباره زمان بهد از مدت-06

 آن نيزی که می تواند روش زندگی م  باشد کسب کرده ام.

م  نمی دانم که نه نوع دوستی و رفاقت برايم مناسب است. م  می کوشم بفهمم -01

 که دوستی برای م  واقهاً نه مفهومی دارد.

نها را ترجي  مای دهاد، تفريحاات ماورد     می هايی که م  آگرهمه تفريحات و سر-02

 م  واقهاً سهی نکرده ام که تفريحات ديگری داشته باشم. هستندع قه والدينم 

م ک های و مهيارهايی که والدينم در مورد ازدواج ما  در نظار گواهناد گارفت      -03

 ر گاصی را در نظر نگرفته ام.ای م  کفايت می کند و م  در اي  مورد، م ک و مهيراب

جزئيات روزانه زندگی داشاته   رههرگونه عقيده اگ قی و سياسی که والدينم دربا-04

 باشند برای م  نيز همان عقيده قابل قبول است.
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 پاسخ نامه  .7-2

تا حدودی  کامال موافق رديف

 موافق

تا حدودی  مخالف موافق

 مخالف

 کامال مخالف

1.        

2.        

3.        

4.        

3.        

0.        

9.        

3.        

7.        

16.        

11.        

12.        

13.        

14.        
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13.        

10.        

19.        

13.        

17.        

26.        

21.        

22.        

23.        

24.        

23.        

20.        

29.        

23.        

27.        

36.        
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31.        

32.        

33.        

34.        

33.        

30.        

39.        

33.        

37.        

46.        

41.        

42.        

43.        

44.        

43.        

40.        
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49.        

43.        

47.        

36.        

31.        

32.        

33.        

34.        

33.        

30.        

39.        

33.        

37.        

06.        

01.        

02.        
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03.        

04.        

 

 


