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 دهيچک
ت دانشـوويان  بـر بحـران هويـ    شـناتتي  روانات مستقیم و غیرمستقیم ارضاي نیازهاي بنیادين تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسي  :هدفزمينه و 

 .دانشگاه علوم پزشكي شیراز انوام شد

بـه دلیـل    .باشـد  جامعه آماري پژوهش، شامل تمامي دانشوويان دانشگاه علوم پزشكي شهر شیراز مـي . مطالعه حاضر از نوع همبستگي است :روش

گیـري در دسـترس بـه     عضاي جامعه به روش نمونهنفر از ا 111 ها به صورت موازي تعداد گیري کرونا و برگزاري کالس شرايط حاکم بر جامعه، همه

هاي ناکارآمد و بحـران   ، نگرششناتتي روانهاي استاندارد ارضاي نیازهاي بنیادين  ها با استفاده از پرسشنامه داده. عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند

 .مورد توزيه و تحلیل قرار گرفتند Amos و SPSS آوري و به روش تحلیل معادالت ساتتاري و با استفاده از نرم افزار هويت جمع

براساس نتايج حاصل از تحلیـل معـادالت سـاتتاري، ارضـاي نیازهـاي      . نتايج نشان داد که مدل پیشنهادي از برازش توبي برتوردار است :ها يافته

 . دارند تأثیرران هويت هاي ناکارآمد بر بح هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طريق نگرش شناتتي روانبنیادين 

 .باشد بر بحران هويت در دانشوويان دانشگاه علوم پزشكي شیراز مي شناتتي رواننتايج پژوهش نشانگر اهمیت ارضاي نیازهاي بنیادين  :گيری نتيجه
 

 شناسي شناتتي، کارکرد ناهنوار شناتتي ارزيابي نیازها، بحران هويت، روان :ها كليدواژه

 
 مقدمه

هاي زندگي فرد بـراي تولـي و    اوايل جواني مهمترين سال نوجواني و

که طي آن تغییرات زيـادي در تصوصـیات   ( 0)گیري هويت هستند شكل

هـاي   ورود به محیط جديد و توربـه (. 3)دهد جسمي و روحي افراد رخ مي

شود که فرد طي تعامل بـا محـیط    اجتماعي تاص اين دوران، موجب مي

، «اطرافیان مـن کیسـتند؟  »، «من کیستم؟»: پیرامون، با سؤاالتي از قبیل

مواجـه  « چرا ديگران اين گونه نیستند؟»، «اند؟چرا اطرافیان من اينگونه»

تالش براي پاسخ دادن به اين سؤاالت منور به شناتت تود و درك . شود

هرچه توانايي فرد براي پاسخ به اين  .شود تمايز تود از محیط پیرامون مي

اشد، توانايي او براي ارائه موموعه صفات منسوم از قبیل سؤاالت بیشتر ب

همچنـین عـدم توانـايي    . تود بیشتر است که اين امر، نشانگر هويت است

فرد براي پاسخگويي بـه ايـن قبیـل سـؤاالت، نشـانگر بحـران هويـت در        

دهد به عنوان سردرگمي هويت  بحراني که در اين دوران رخ مي(. 1)اوست

توربیات به دست آمده در اين مرحلـه از  . شود در مقابل نقش شناتته مي

به اعتقاد  (.4)گذارد مي تأثیررشد، به طور مستقیم بر زندگي بزرگسالي فرد 

گیـري هويـت    ناپـذيري از شـكل   اريكسون، بحران هويت، بخـش جـدايي  

 در کند؛ امـا نـاتواني  مي قلمداد بهنوار را بحران اين اريكسون (.0 ،5)است

 هـويتي  داشتن از را زيرا فرد .داندمي نابهنوار را آن اب آمدن کنار و برتورد

اين سردرگمي بـر تمـامي رفتارهـاي فـردي و      (.7)سازدمي محروم محكم

ناتواني در ايواد ارتباط با همساالن، بازگشت  .گذارد اجتماعي انسان اثر مي

، عدم تعهد فكري به اهداف تاص، عدم تمايـل بـه مـذهب و    (رويواپس)

فقـدان هـدف در    هـا،  م دستیابي به نظام باورها و ارزشمسلک تاص، عد

، اتــتالالت رفتــاري، (9)هــاي اجتمــاعي آســیب گــرايش بــه، (8)زنــدگي

گیـري، تمـايالت پارانويـايي،     پـذيري، تمـايالت وسواسـي، گوشـه     هیوان

و تمــايالت ضــداجتماعي از ( پرتاشــگري)افســردگي، تمــايالت تهــاجمي

افرادي که هويت فـردي مسـتقلي    (.01)باشند پیامدهاي بحران هويت مي

ها و مسايل فردي، همراه با جو عاطفي حـاکم بـر محـیط     ندارند، در تنش

کنند و مستعد مشكالت روان  حرکت و اضطراب مزمن بااليي را توربه مي
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 عبدالرضا محمودي و همكاران

 دوم ، شماره0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /100

در مقابـل، شـواهد نشـان    (. 00)هاي بیماري هستند شناتتي و بروز نشانه

و سالمت روان  شناتتي رواندهد هويت فردي رشد يافته، در بهزيستي  مي

اينگونه افراد کمتر در معرض رفتارهـاي پرتطـر قـرار    . سزايي دارد به تأثیر

تـر اسـت و در    گیرند، روابط بین فردي و رفتـار اجتمـاعي آنهـا م بـت     مي

 (. 03)هاي تاص کمتر پرتاشگر هستند موقعیت

گیـري   تحقیقات حوزه هويت در درجه اول بر نتايج مـرتبط بـا شـكل   

هاي افراد  هاي اجتماعي توربه درحالي که زمینه. ت متمرکز شده استهوي

، توجه بسیار کمي (01)شـناتتي بحـران هويت نقش دارند در توربه روان

شناسـايي  . کننده اين فرآيند شـده اسـت   اي تسهیل به درك عناصر زمینه

 ترين نشانه سالمت روان به عنوان مهم تواند بر بحران هويت، عواملي که مي

 (. 04)گذار باشد، حائز اهمیت استتأثیر

 تعـامالت  و دروني و بیروني عوامل از که است تاستگاهي داراي هويت

 کسـب  بـا  افـراد  .گیـرد مـي  شـكل  افراد و اجتماعي شناتتي روان نیازهاي

 غنـا  را تـود  آورنـد، وجـود   مي دست به گوناگون منابع از که هايي شناتت

گیـري   شـكل  (.05)سـازد  مـي  نیز را هاآن هويت ها شناتت اين و بخشند مي

هويت فقط منوط به دوره نوجواني نیست؛ هويت يک فرآيند است، نه يک 

ات اجتمـاعي و  تـأثیر وساز هويتي، در سراسـر زنـدگي، از    ساتت. محصول

و مربوط به سراسر عمر انسان است که طـي  ( 00)گیردفرهنگي شكل مي

هاي اساسي اجتمـاعي در   يتري از انسوام فردي و نوآورآن، شكل متعالي

 (.07)شود کل شخصیت فرد هويدا مي

نیازهاي  شدن برآورده گرو در هويت تشكیل تودتعییني، نظريه با مطابق

در همین راستا، برتي مطالعـات نشـان   (. 08) است شناتتي روان بنیادين

هاي پردازش هويت را تحت  ، سبکشناتتي رواندادند که ارضاي نیازهاي 

از جمله در پژوهش نقي پور و همكـاران، ارتبـاط    (.09)دهند يقرار م تأثیر

آمــوزان  و هويــت در دانــش شــناتتي روانبــین ارضــاا نیازهــاي بنیــادين 

مقـدس و تـابعي نیـز در    (. 31)دبیرستاني مورد تأيیـد قـرار گرفتـه اسـت    

 تشـكیل  در شـناتتي  روان نیازهاي بنیـادين  پژوهش تود به اهمیت ارضاا

 (.30)پزشكي اشاره کردند رشته ياندانشوو اتالقي هويت

توربه ارضاا نیازهـاي بنیـادين، افـراد را بـه      براساس نظريه تودتعییني،

جـوي هويـت و رفتارهـاي اکتشـافي      و کند که الزمه جسـت  انرژي موهز مي

بافت اجتماعي که اين نیازهـا را مـورد حمايـت    . براي رسیدن به تعهد است

يابي را در افراد برانگیختـه   فتارهاي هويتدهد، تودپنداره، اهداف و ر قرار مي

در واقع هر چه افـراد آزادي عمـل بیشـتري در دنبـال کـردن      (. 33)کند مي

بـه احتمـال   ( نیازتودمختـاري )ها و عاليق تود داشته باشـند  اهداف، ارزش

. زننـد  يابي، دسـت بـه جسـت و جـو و اکتشـاف مـي       بیشتر در فرايند هويت

، با ايواد احساس تودکارآمـدي، بـه افـراد    همچنین ارضاا نیاز به شايستگي

دهد و در نهايت حمايت عـاطفي کـه در ارضـاا     انگیزه جستوو و بررسي مي

کنـد، بـا فـراهم کـردن پايگـاه امـن اکتشـاف را         نیاز به ارتباط نمود پیدا مي

هاي عاطفي، افراد را به  گذار است چراکه حمايتتأثیرتسهیل و بر تعهد افراد 

ازسـوي ديگـر،   (. 33)دهـد  هاي هويتي انتخابي، سوق مـي  پايبندي به ارزش

براساس ديدگاه شناتتي، مشكالت بسیاري از افراد، ناشي از نگـرش و طـرز   

تلقي آنان از وقايع پیرامون است که تلـق و احساساتشـان آنهـا را سـازمان     

ها و فراينـدهاي ههنــي ديگــر در بسـیاري از      نقش باورها، نگرش. دهد مي

كالت رفتاري نشان داده شده و مشـخ  شـده اسـت کــه     اتتالالت و مش

هـاي   نگـرش (33)هاي افراد را تشديد کننـد  تواننـد رنج باورهاي ناکارآمد مي

ناکارآمد در واقع جزئي از باورهـاي واسـطه اي ناکارآمـد است کـه در کنـار   

ايـن  (. 34)گـذاردمي تأثیرافكار تودکار در نظام شـناتتي فـرد بـر رفتـار او 

گرايانــه هســتند کـــه فـــرد    ناپذيــر و کمال ها معیارهايـي انعطاف گرشن

( 35)کنــد تــود و ديگــران اســتفاده مي هاز آن بــراي قضــاوت دربــار

و باعث سواگیري ادراك و فهم فرد از رويدادها شده، عملكـرد و احساسـات   

؛ لـذا  (30)شـود  مي هاي هیواني فرد را تحت تأثیر قرار داده و باعث آشفتگي

وجـو،   يابي را کـه الزمـه آن جسـت    هاي ناکارآمد، فرايند هويت وجود نگرش

سـازد   ها است با اتتالل مواجه مي و تعهد به ارزش شناسايي اهداف و عاليق

پـذيري دربرابـر حـوادو، واکـنش بـه       ها در آسـیب و از آنوايیكه اين نگرش

کند، برآنیم تا در اين  ايفا مي نقش( 37) شناتتي روانرويدادها و بروز عاليم 

نیز در بحران هويت مورد بررسي قرار دهیم بـا   ها را مطالعه نقش اين نگرش

ــادين     ــاي بنی ــین ارضــاا نیازه ــاط ب ــه لحــاا نظــري، ارتب وجــود اينكــه ب

يابي مورد توجه قرار گرفته اسـت، در پژوهشـي نقـش     و هويت شناتتي روان

اي در بحـران   ا بـه صـورت واسـطه   طور مسـتقیم و يـ   هاي ناکارآمد به نگرش

هويت مدنظر قرار نگرفته است؛ لذا پژوهش حاضر بـه دنبـال بررسـي نقـش     

بـر بحـران هويـت بـا توجـه بـه نقـش         شناتتي روانارضاا نیازهاي بنیادين 

 .باشد هاي ناکارآمد مي میانوي نگرش

 

 ها روش
تحلیل مسیراست که با  پژوهش حاضر، يک پژوهش همبستگي از نوع

ارضــاا نیازهــاي بنیــادين  مســتقیم و غیرمســتقیم تــأثیرررســي هــدف ب

هاي ناکارآمد  بر بحران هويت با توجه به نقش میانوي نگرش شناتتي روان

. در دانشوويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شـیراز انوـام شـد   

جامعــه آمــاري پــژوهش شــامل تمــامي دانشــوويان دانشــكده پزشــكي  

علوم پزشكي شیراز بود که با استفاده از جدول دانشگاه ( نفر 1711حدود)

نفر از اعضاي جامعه به روش نمونه گیري  111 نمونه گیري مورگان تعداد

هـا بـه    و برگـزاري کـالس   گیري کرونا به دلیل همه) تصادفي در دسترس

 گـردآوري  ابـزار . به عنوان نمونه پژوهش انتخـاب شـدند  ( صورت موازي

 شـامل  تودگزارشي هاي از پرسشنامه اي عهمومو حاضر مطالعه در ها داده

 :بود موارد اين

 ارضـاا  پرسشـنامه : شناختي روانپرسشنامه ارضاء نيازهای بنيادين 

 (نسخه عمومي) شناتتي رواننیازهاي بنیادين 

 که براي استفاده در جامعه ايراني، اين مقیاس به فارسي ترجمه، اعتباريابي 
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 شناتتي بر بحران هويت دانشوويان بررسي تأثیرات ارضاي نیازهاي بنیادين روان

 107/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 ه متغيرهای پژوهشهای توصيفي مربوط ب يافته -1جدول 

 انحراف معيار ميانگين های توصيفي شاخص

نیازهاي بنیادين 

 شناتتي روان

 31/7 93/35 تودمختاري

 40/0 11/35 شايستگي

 34/7 10 ارتباط

 30/07 31/83 کل

 38/7 99/39 هاي ناکارآمدنگرش

 57/0 7/8 بحران هويت
 

 ايـن (. 11-38)تـه اسـت  و در پژوهش هاي متعددي مورد اسـتفاده قـرار گرف  

 ،(گويـه 7) تـودپیروي  نیـاز  سـه  شـدن  بـرآورده  و است گويه 30 داراي مقیاس

 هـا براسـاس طیـ     پاسـخ  .سـنود  مـي  را( گويه8) ارتباط و (گويه0) شايستگي

. تنظیم شده اسـت ( موافقم کامالً = 5 تا مخالفم کامالً =0) اي درجه پنج لیكرت

 با اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ بـراي    هاي پیشین  پايايي اين مقیاس در پژوهش

و بـراي   01/1نیاز به ارتباط  و 80/1، نیاز به شايستگي 71/1 نیاز به تودپیروي

در پـژوهش حاضـر نیـز پايـايي ايـن      (. 11) به دست آمـد 80/1کل پرسشنامه 

 .به دست آمد 81/1پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ 

هاي ناکارآمد وايزمن و  پرسشنامه نگرش: های ناكارآمد پرسشنامه نگرش

بر مبناي نظريه بـک در مـورد   ( 0978)توسط وايزمن و بک ( DAS-26)بک 

سـوال   30محتواي ساتتار شناتتي در افسردگي تهیه شده اسـت و شـامل   

( کامل مخالفم تا کـامال مـوافقم  )اي  گزينه 7است که بر اساس طی  لیكرت 

درصـد   71ه بـاالي  گذاري شده است و آلفاي کرونباخ بـه دسـت آمـد    نمره

 .به دست آمد 83/1پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر  .باشد مي

 از هويـت،  بحـران  میـزان  تعیـین  براي: پرسشنامه بحران هويت

 استفاده تدوين شده، (0184)احمدي توسط که هويت بحران پرسشنامه

 مقیـاس  يـک  و اسـت  مـاده  11 داراي پرسشـنامه  ايـن  (.10)است شده

 بخـش  01 بر تأکید با را هويت بحران ابتال به میزان که ساتته پژوهشگر

 ابعاد مختلـ   پرسشنامه، اين تدوين در .دهد مي قرار سنوش مورد موزا

 اهـداف  در اشكال :است شده دسته بندي زير به صورت بحران تشخیصي

 رفاقـت،  بـراي  مناسب الگوي نداشتن انتخاب شغل، در ترديد بلندمدت،

 مـذهبي،  معرفـت  و شـناتت  در اشـكال  نسـي، ج رفتـار  بودن نامتناسب

 ديد داشتن گروهي، تعهد نكردن رعايت اتالقي، هاي ارزش به توجهي بي

 تنظـیم  در اتـتالل  و ابتكار و روحیه تالش نداشتن تود، به نسبت منفي

 آلفـاي  ضـريب  میـزان  بـه  باتوجـه  پرسشـنامه،  اين اعتبار سنوش .وقت

 میـزان ( 0198)و همكـاران تحقیق فیروزي ارنـان   محاسبه در کرونباخ

پايايي اين پرسشـنامه بـه   (. 13)گزارش شده است 81/1کرونباخ  آلفاي

 .به دست آمد 70/1روش آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر

بـراي محاسـبه    Spss هـا از نـرم افـزار    به منظور توزيه و تحلیـل داده 

شناتتي و بـراي بررسـي برازنـدگي مـدل و      هاي توصیفي و جمعیت يافته

 هـاي  شـات  . استفاده شـد  Amos-16افزار  متغیرها از نرم بین علّي طرواب

،شـات  نیكـويي    (df3χ/)نسبت موـذور کـاي بـه درجـه آزادي      برازش

يافتـه، شـات    ( AGFI)، شـات  نیكـويي بـرازش تعـديل     (GFI)برازش 

، شـات   (CFI)، شات  برازنـدگي تطبیقـي   (NFI)برازندگي هنوار شده 

و جـذر میـانگین   ( TLI)لـويس   - شـات  تـوکر  ، (IFI)برازندگي افزايشي 

سـط   . مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد    (  RMSEA)موذور تطـاي تقريـب   

 .در نظر گرفته شد =  15/1 هاي پژوهش معناداري براي تمام فرضیه

 

 ها يافته
نفر از دانشوويان دانشگاه علوم پزشكي شیراز در اين پـژوهش   111تعداد 

هـا   را تـانم  درصد 0/07نندگان در پژوهش ک که از میان شرکت. شرکت کردند

کننـدگان موـرد و    از شـرکت  درصد 81. را آقايان تشكیل دادند درصد 9/13و 

کننـدگان   بیشترين فراواني سن شـرکت . از آنان متأهل بودند درصد درصد  37

و کمتـرين فراوانـي    درصد 8/08سال با فراواني  35تا  31مربوط به گروه سني 

 .بود درصد 5/0سال با  15تا  11 مربوط به گروه سني

 

 پژوهشاطالعات توصيفي متغيرهای 
هاي متغیرهاي پـژوهش بـراي   میانگین و انحراف معیار، نمره0جدول 

 .دهدنمونه مورد بررسي را نشان مي

. دهـد همبستگي سـاده بـین متغیرهـا را نشـان مـي      3مندرجات جدول 

دار رهـاي پـژوهش معنـي   شود رابطه بین تمام متغیگونه که مشاهده ميهمان

زمان انگاره روابط مفروض، روش الگويـابي معـادالت   براي آزمودن هم. باشدمي

الگويـابي   اسـاس بـراي تحلیـل مـدل بـر     . اعمال شده است( SEM)ساتتاري 

. باشـند  (missing)ها بايد کامل و بدون مقادير گمشـده  معادالت ساتتاري، داده

ي گـم شـده بـا مقـدار میـانگین متغیـر       هادر پژوهش حاضر از جايگزيني داده

 .باشد ارزيابي مدل پیشنهادي زير مي هدف پژوهش حاضر .استفاده شد

آزمون الگوي پیشنهادي از الگويابي معادالت ساتتاري با اسـتفاده از  

اي الگوي نهايي نیز با استفاده روابط واسطه .استفاده شد AMOS/18افزار  نرم

آزموده  AMOS/18 افزار نرم( انداز زمون تود راهآ) (bootstrap)از بوت استراپ 

از آن جايي که در گام برآورد مدل، مشاهده پیشنهادي از برازندگي . شدند

تـوبي برتـوردار بــود، و همـه مسـیرها معنــادار اسـت، در نتیوـه مــدل       

پیشنهادي بدون نیاز به هیچ اصالح يا حذف مسـیر، برازنـدگي آن مـورد    

مدل پیشنهادي پـژوهش حاضـر را بـه همـراه     ، 3شكل . تأيید قرار گرفت

  .دهدضرايب مسیر نشان مي
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 ضرايب همبستگي بين متغيرهای پژوهش -2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغيرها

نیازهاي بنیادين 

 شناتتي روان

 - - - - - 0 تودمختاري

 - - - - 0 **54/1 شايستگي

 - - - 0 **01/1 **40/1 ارتباط

 - - 0 1/**83 **85/1 **79/1 کل

 - 0 **-44/1 ** -19/1 **-40/1 ** -34/1 هاي ناکارآمدنگرش

 0 **00/1 **-00/1 ** -50/1 **-05/1 ** -45/1 بحران هويت

 

 
 مدل پيشنهادی پژوهش -1شکل 

 

 

 برونداد مدل پيشنهادی همراه با ضرايب مسيرها -2شکل
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 شناتتي بر بحران هويت دانشوويان بررسي تأثیرات ارضاي نیازهاي بنیادين روان

 109/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 ژوهشهای نيکويي برازش مدل پيشنهادی و نهايي پ شاخص -3جدول 

 3χ df χ2/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA های برازندگي شاخص

00/5 مدل پيشنهادی و نهايي  4 40/0  993/1 970/1  997/1 991/1  997/1  991/1  118/1  

 

هـاي برازنـدگي مـدل    ، شـات  1باتوجه به نتايج مندرج در جـدول  

، موـذور تـي   (3χ=00/5)پیشنهادي و نهايي شامل شات  موذور تـي  

شـات   ، (=993/1GFI)، شـات  نیكـويي بـرازش    (df3χ/ =40/0)نسبي 

اي ، شـات  بـرازش مقايسـه   (= 970/1AGFI)نیكـويي بـرازش انطبـاقي    

997/1CFI =) ، شات  برازندگي افزايش(997/1IFI =) شات  برازندگي ،

و جذر میـانگین موـذورات تطـاي تقريـب     ( = 991/1TLI)لويس  -توکر

(118/1RMSEA= )بنابراين مـدل  . ازش بسیار توب مدل استحاکي از بر

مسـیرها و   4پیشنهادي از برازندگي بسیار تويي برتوردار است، جـدول  

دهـد کـه   ضرايب استاندارد آنها در الگوي پیشنهادي و نهايي را نشان مـي 

ي ضرايب مسیر مربوط به مدل نهـايي  براساس نتايج نشان داده شده همه

 .دار هستندمعني

سیر استاندارد و مقـادير بحرانـي متنـاار ارائـه     براساس ضرايب م

شـود کـه همـه مسـیرهاي مسـتقیم      ، مالحظـه مـي  1شده در جدول 

با يـک متغیـر    نتايج آزمون مسیرهاي غیرمستقیم. باشندمي دار معني

افـزار  بـر روي نـرم  ( 3118)میانوي با استفاده از روش پريچر و هیـز  

Amos  آمده است 4در جدول . 

مشخ  شده است که حد پايین  5يج مندرج در جدول با توجه به نتا

و حد باالي رابطـه میـان متغیرهـاي پـژوهش از طريـق متغیـر میـانوي        

گیرد، سط  اطمینـان بـراي ايـن     ، صفر را در بر نمي(هاي ناکارآمد نگرش)

 5111گیري مودد بوت اسـتراپ  درصد و تعداد نمونه 95فاصله اطمینان 

گیرد، که  یرون از اين فاصله اطمینان قرار ميبا توجه به اينكه صفر ب. است

داري مسیرهاي غیرمسـتقیم اسـت؛ لـذا ارضـاا نیازهـاي      اين بیانگر معني

هاي ناکارآمد به طور مستقیم نیز بر  شناتتي از طريق نگرش بنیادين روان

 .بحران هويت دانشوويان تأثیر معنادار دارد

 

 گيری بحث و نتيجه
شناتتي،  ضاا نیازهاي بنیادين روانار در اين مقاله روابط بین

طور نظري مورد بررسي قرار  هاي ناکارآمد و بحران هويت به نگرش

نتايج تحلیل همبستگي و تحلیل مسیر مشـخ  کـرد کـه    . گرفت

طور مستقیم  شناتتي قادر است هم به ارضاا نیازهاي بنیادين روان

ن هـاي ناکارآمـد، بحـرا    طور غیرمستقیم از طريق نگـرش  و هم به

هويت را در دانشوويان تحت تـأثیر قـرار دهـد کـه تـأثیر ارضـاا       

 و β=  -01/1شـناتتي بـه طـور مسـتقیم      نیازهاي بنیـادين روان 

111/1 P < )هاي  است؛ اما به صورت غیرمستقیم و از طريق نگرش

ناکارآمد اين رابطه تضعی  شده و کمتر از حالت تـأثیر مسـتقیم   

نتــايج آزمــون اســتنباطي،  (.P > 115/1 و β = -05/1) شــود مــي

هاي تحقیق را مبني بر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم ارضاا  فرضیه

نتايج . کندشناتتي بر بحران هويت تأيید مي نیازهاي بنیادين روان

ــادين       ــاي بنی ــاا نیازه ــا ارض ــه ب ــان داد ک ــر نش ــژوهش حاض پ

شود و ارضاا نیازهاي بنیادي  شناتتي، بحران هويت کمتر مي روان

اين يافته . شناتتي تأثیر منفي معنادار بر بحران هويت دارند روان

هـاي پیشـین    در راستاي نظريه تودتعییني و همسـو بـا پـژوهش   

 (.11و  31،30)است

شمولي هستند  شناتتي، تمايالت دروني و جهان نیازهاي بنیادين روان

شناتتي بهینه، يكپارچگي شخصیت  که برآورده کردن آنها براي رشد روان

ــت  ــروري اس ــان(. 11)و بهزيســتي ض ــادين   انس ــاز بنی ــه نی ــا داراي س ه

نیاز به تودمختاري، نیـاز بـه شايسـتگي و نیـاز بـه      . شناتتي هستند روان

کنـد  است نیاز به تودمختار ، به اين معنا که فـرد احسـاس   ( .14)ارتباط

 ها و  دهد، قادر به انتخاب کردن است و ارزش تودش رفتارش را جهت مي

 مسيرها و ضرايب استاندارد مربوط به اثرات مستقيم بين متغيرهای پژوهش در مدل پيشنهادی و نهايي: الگوی ساختاری -4جدول 

 مسير

 مدل پيشنهادی و نهايي

 (p)داری  سطح معني برآورد استاندارد

 = p 111/1 -51/1 های ناكارآمدنگرش شناختي  های بنيادين روانارضای نياز

 = p 111/1 -01/1 بحران هويت شناختي  ارضای نيازهای بنيادين روان

 = p 111/1 39/1 بحران هويت های ناكارآمد  نگرش

 

 و نهايي پژوهش پيشنهادینتايج بوت استراپ مربوط به رابطه غير مستقيم در مدل  -5جدول 

 حد باال حد پايين سطح معناداری مقدار بوت استراپ يرمس

 -p 317/1- 018/1 = 115/1 -05/1 بحران هويت های ناكارآمد  نگرش شناختي  ارضای نيازهای بنيادين روان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 8

http://ijhp.ir/article-1-515-fa.html


 عبدالرضا محمودي و همكاران

 دوم ، شماره0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /131

( 15)اهدافش را تود از روي اراده انتخاب کرده و براي وي با معنا هستند 

 بر اعمال تود، محیط پیرامون و نیاز به شايستگي به تمايل افراد به تسلط

و نیاز به ارتباط نشـانگرتمايل  ( 14)احساس کارآمدي اشاره دارد 

ديگـران،   برتورداري از احترام متقابل و احساس تعلق به افراد به

در اين میان، آنچه که مهـم بـه   (. 33)مهم است  به ويژه د يگران

هويـت   گیـري  رسد ارتباط بین ارضاا اين نیازهـا و شـكل   نظر مي

 طول در جوان شخصي اگر هويت است معتقد اريكسون(. 10)است

شـكل   اجتماعي صحی  برتورد از حاصل توربیات براساس و زمان

 رواني تعادل سازد، جدا ديگران از و بشناسد را تود جوان و بگیرد

بـه   اگـر  ولي. افتد يابي به شكل م بت اتفاق مي تضمین و هويت او

 شـود،  نقـش  ابهـام  دچار م بت، ويته تشكیل و آگاهي تود جاي

 دچـار  هويـت  بحـران  بـه  و تـورد  مـي  هم به او تعادل و هماهنگي

 .بحـران اسـت   ايـن  حـل  به وابسته تكامل و رشد بنابراين .شود مي

گذار بر تأثیراز جمله عوامل  شناتتي روانارضاا نیازهاي بنیادين 

شـدن  براي گذر از اين بحران و درگیر (. 30)باشد  يابي مي هويت

اي الزم است که اين نیـروي   يابي، انرژي و انگیزه در فرايند هويت

. شـود  محرکه، به وسیله ارضاي نیاز بـه تودمختـاري فـراهم مـي    

يابي، امري اجتنـاب   هاي متعدد در فرايند هويت مواجهه با چالش

ــت و     ــاس کفاي ــورداري از احس ــتلزم برت ــه مس ــت ک ــذير اس ناپ

اسـت؛ لـذا افـرادي کـه در     ه شايستگي در برتورد با ايـن چـالش  

بـه ويــژه ارضـاا نیــاز بــه    شــناتتي روانارضـاا نیازهــاي بنیـادي   

هـاي   اند، انگیزه الزم براي مقابله با چـالش  شايستگي تقويت شده

توانند در اين مسیر پر پـیچ و   يابي را دارند و بهتر مي مسیر هويت

بايسـت افـراد بـه     يابي، مـي  در مرحله آتر هويت. تم گام بردارند

ها و انتظارات متناسب با هويت تعیین شده يايبنـد   اهداف، ارزش

ــند ــد باش ــه ارزش. و متعه ــد ب ــانوادگي و   تعه ــارات ت ــا و انتظ ه

اجتماعي مستلزم احساس تعلق به تانواده و اجتمـاع اسـت و در   

صورت وجود حس تعلق به ديگر افراد اسـت کـه فـرد بـه رعايـت      

تعلق در ارضاا نیاز بـه  ماند، اين حس  ها پايبند مي اصول و ارزش

تا زمانیكه نیاز بنیـادي ارتبـاط ارضـاا نشـده     . ارتباط نهفته است

و در نتیوـه متعهـد    باشد، فرد احساس تعلق و دلبستگي نداشـته 

ها و حتي هويت کسب شده برايش دشوار  ماندن به اصول و ارزش

 .نمايد مي

هــاي ناکارآمــد بــر بحــران هويــت  نگــرش تــأثیردر تبیــین 

توانـد در مـورد    هـاي فـرد مـي    گفت، باورها و مفروضـه توان  مي

هر شخ  بـا  . ها و اشخاص باشد ماهیت و چگونگي اشیا، پديده

هاي مختل  واکـنش   هاي تود نسبت به موقعیت توجـه به فرض

دهد و آنهــا نــه تنهــا اعمــال شــخ  را هــدايت        نشان مي

مار کنند؛ بلكه مبنايي بـراي تفسـیرها و انتظـارات او بـه شـ      مي

يـي دربــاره    هــا  آينـد چـرا کـه افـراد باورهــا و مفروضــه   مي

چگونگي رفتار اشخاص و روابـط میـان فـردي دارنـد؛ بنـابراين      

هــا موجـب    هرگونه نق  و اشـكال در ايـن باورهـا و مفروضـه

ــد پاســخ ــاري و هیوــاني اشـــتباه و نامتناســـب   تولی هــاي رفت

-بینـي  ل موجــب پـیش  هـا و باورهـاي مختـ مفروضـه. شود مي

دار از يک موقعیـت شـده و پاسـخ توجـه      هاي سوگیرانه و جهت

انتخابي فرد را به دنبال تواهـد داشـت از طرفي توجه انتخابي 

هـا عالئـم تاصـي کـه     شود که شخ  به نشـانه  تود موجب مي

ي بنیـادين مخـتلفش باشـد،     هــا  منطبق با باورهـا و مفروضــه  

ن ترتیـب يـک حلقـه معیـوب بیشتر حساس و مراقب باشد بدي

اين حلقـه معیـوب از    (.31)گیرد تـود تـداوم بخـش شـكل مي

يابي تحري   افكار و باورها، اطالعات دريافتي را در فرايند هويت

هـا،  شـود فـرد ادراکـات تـود را بـه شـناتت       کرده و باعث مـي 

سازماندهي کرده و اهداف تـود را بـرآن اسـاس وضـع و رفتـار      

بي و اصالح نمايد و به شیوه تود در زنـدگي بــا  تود را ارزشیا

هاي اساسي، در اصل ماتريسي  اين مفروضه. حـوادو مقابله کند

هـاي   تفاوت مفروضـه . دهند شخصي از معنـا و ارزش، شـكل مي

ناسـازگار،   ناسازگار با انواع سـازگار در ايـن اسـت کــه انــواع  

هـاي   لذا نگرش (.17)نامناسب، انعطاف ناپذير و افراطي هستند

ناکارآمد در ارزيابي از موقعیت فرد را دچار تطا کـرده و الزمـه   

تشكیل هويت منسوم را که ارزيابي منطقي و سـازگار اسـت بـا    

يـابي بـا بحـران     مشكل مواجه کرده و در نتیوه فرد، در هويـت 

 . شود مواجه مي

و برگزاري ( گیري کرونا همه)به دلیل شرايط حاکم بر جامعه 

اي دانشگاه به صورت موازي ، دسترسي به نمونه تصادفي ه کالس

گیـري در دسـترس    دانشوويان میسر نبود و ناگزير از روش نمونه

. باشـد  هاي پژوهش حاضر مـي  استفاده شد که از جمله محدوديت

همچنین محدود بودن جامعه آماري به دانشوويان دانشگاه علـوم  

هـا و  ير رشـته پزشكي شـیراز، تعمـیم نتـايج بـه دانشـوويان سـا      

شود سـاير  پیشنهاد مي. سازد ها را با محدوديت مواجه ميدانشگاه

هــاي مختلــ   گــذار بــر بحــران هويــت در حــوزهتأثیرمتغیرهــاي 

شناتتي، تانوادگي، اجتماعي و آموزشي نیز مـورد بررسـي قـرار    

همچنین مقايسه بحران هويت در دانشوويان دتتر و پسر و . گیرد

بـا بحـران هويـت از ديگـر پیشـنهادهاي      ساير پیامدهاي مـرتبط  

 .باشد پژوهشي مقاله حاضر مي

ضــمن تشــكر و قــدرداني از تمــامي دانشــوويان شــرکت کننــده در  

پژوهش، مقاله فوق برگرفتـه از طـرح تحقیقـاتي مصـوب دانشـگاه علـوم       

 و مصوب کمیته تخصصي اتالق در پژوهش 35490 با کد پزشكي شیراز

 .است
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Abstract 
Background: The aim of this study was to investigate the direct and indirect effects of satisfying basic psychological 

needs on the identity crisis of students of Shiraz University of Medical Sciences. 

Methods: The present study is a correlational study. The statistical population of the study includes all students of 

Shiraz University of Medical Sciences. Due to the prevailing conditions in the community and the corona pandemic, 

300 members of the community were selected as the research sample by available sampling method. Data were 

collected using standard questionnaires that evaluated satisfaction of basic psychological needs, dysfunctional 

attitudes, and identity crisis and were analyzed by structural equation analysis using SPSS and Amos software. 

Results: The results showed that the proposed model has a good fit. Based on the results of structural equation 

analysis, satisfaction of basic psychological needs, affects the identity crisis both directly and indirectly via 

dysfunctional attitudes. 

Conclusion: The results of this research demonstrated the importance of satisfaction of basic psychological needs on 

identity crisis in students of Shiraz University of Medical Sciences. 
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