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 رابطه سرسختی روانشناختی و سردرگمی هویت در دانشجویان

 1سوسن ساالری 

 

 مقدمه:

از قشدرهای مهدم    یمدی  کشور به عهد  دارندح که در ادار  آیند  مهمی نقشامروز دانشاویا  به دلیل 

دانشاوا  نه تنها بخش اصلی متخصصا   در این اس  که این نقش ی اهم .آیند یمجامعه به وساب 

 همچندین ایدن گدرو    بلمده   حدهندد  یمو هنری هر کشوری را تشمیل  یفن گوناگو  علمیح های ینهزم

جامعه در هدای  به سم  کمال و اهدام کشور  ند  کشور و رهبر سایر اقشارمدیرا  اصلی در ادار  آی

منفی که بر مناب  مقابله فردی و اجتمداعی   یرتأثبا  گوناگو  یها استرا (.2232مرزآبادیحباشند ) یم

بر بهداشد  جسدمی و    باعث کاهش مقاوم  و در دراز مدت اثرات نااوشایندی کند یمشخص اعمال 

 جسمی و رواندیح  های یماریب منار به بروز ها استراشد  اس  که  مشخص .گشارند یمروانی دانشاو 

گدردد  در عملمرد و قدرت سدازگاری و در نهاید  پدایین آمدد  کیفید  زنددگی دانشداویا          ااتالل

و  یااندات ه حافمدار  شخصدی  را بده عندوا  ترکیبدی از اعمدالح      اگدر  (.3000ح2یدا  رو ؛3003ح3گامو )

 یمی سازند  شخصی  مممن اس  در افراد مختلف متفاوت باشند. یها مللفه فرد بدانیمح های یزشانگ

معتقدد بده واکدنش     های یدگا د براالم مفهومی سرسختیح های یشهر سرسختی اس . ها مللفهاز این 

از  برگرفتده  حشدود  یمد و بیمداری مشداهد     کارها در زمینه فشارهای رواندی  انسا  که در اغلب انفعالی

 هدای  یده نظر مقولده بنددی   ( در29:2رفتار انسانی اس . مددی )  عه ای از رویمردها در اصوصمامو

 ی شخصد  (.2230بده نقدل از وردیح   29:2مددیح نامدد )  یمد را نظریده تمامدل    ها آ  عمد  شخصی ح

روانشناسا  وجودی  اس  که هایی یهنظر( صورت بندی کرد  اس  بر پایه 29:9کوباسا )که  سرسختی

افدراد سرسدخ  معندا ارزش اهمید  و     . اندد  کدرد  در مورد درجه و شدت یک زندگی صدحی  مطدرح   

به تالش و عمدل   ها آ  اند افتهیدرو به شور کلی زندگی را  شا یها اانواد هدفمندی اودشا  کارشا  

 هدا  آ در دس  بگیرند. روند رویدادهای زندگی را  توانند یمو معتقدند  دهند یمبیش از شانس اهمی  

. از شرفی ایدن  دانند یمو رویدادهای مثب  و منفی را پیامد اعمال شخصی  اند یدروندارای منب  مهار 

و تغییرات را فرصتی برای یاذگیری و رشدد قلمدداد    دانند یمافراد تغییر و تحول را قانو  ثاب  زندگی 

( افراد سر سخ  بر االم افراد 2991ح پروینح 22:4شمر کنح اود )نه تهدیدی برای امنی   کنند یم

                                                           
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مسئول گرو  روانشناسی مرکز تحقیقات امام صادق دانشگا  عالمه. 2

3. Gammon.j 
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را مثب  و قابل کنتدرل ارزیدابی    ها آ برعمس  کنند ینمغیر سخ  ووادث را چندا  اطرناک ارزیابی 

از جمله مباوث روانشناسی  و هوی  یابی ی هو (.2993ح فرانمنح22:4ح قربانی 2994لیپارح ) کنند یم

که  بر این اس اعتقاد  (.2232محسنیحاس  )براوردار  ی گسترد  و غنیرشد اس  که از پیشینه علم

مفهدوم هوید     روانشناسی اسد  کده بده    ین( اول22:9به نقل از لطف آبادیح 2913ح2930) یمسو ار

( بده عندوا    2992) یامارسد  کرد  اس . معرفی شخصی  عامل شمل گیری ینتر مهمپردااته و آ  را 

 حهدا  ییتواندا  اینمه هوی  را سازما  پویای ضمن مطالعات مربود به هوی حاثرگشار در  دومین شخص 

و اود سااته اس  و اگر کسی در  یدرون اس  که هوی ح معتقد حکند یممعرفی  و تاریخ فردی باورها

پایه مطالعات افراد سرسخ  هنگام  بر .شود یمپراکندگی در شخصی   دچار کسب هوی  موف  نشودح

و  کنندد  یمد را به گونده ای دیگدر درک    ی موقع اد استرا زای غیر قابل اجتنابحمواجهه با یک روید

قادرند تا با ابعاد منفی و نااوشایند فشار روانی درگیر شد  و به شور فعاالنه ای سالم  اود را وفدظ  

( بر پایه نظریه اریمسو  تحول هوی  را 2911( مارشیا )3003ح3002و هممارا ح Lang النگ) یندنما

هوی  یافتگی  " یها منزل سط  تحولح  ترین یینپای و چهار منزل  هوی  مشخص کرد  اس : بررس

قرار دارد.  "بحرا  زدگی "و  "دنباله روی " یها منزل و در میا  این دو  "سردرگمی هوی  "و  "من

در مرود مسائل کنترل شخصی کمتری نیز دارندد کده ایدن     افرادی که دچار سردرگمی هوی  هستند

و  هدا  ییتواندا آ  فرد بداور دارد کده بدا تمیده بدر       که بر مبنای شود یمبه عنوا  اعتقادی تعریف  مللفه

دشوار را از شرید    های ی موقعناشی از شرایط و  اثرات و پیامدهای تواند یماود  شخصی های ی قابل

(. بررسدی  :291حFranklفراندک  ) یدد نماقدرار داد  و تعددیل    یرتأثبه کارگیری دانش و مهارت تح  

نقدل از   بده  ح29:4واتدرمن )  (ح29:2تحول هوی  من در دورا  دانشاویی توسط واتدرمن و واتدرمن )  

گر این مسداله اسد  کده بحدرا       یا ( ب2933نقل از اسمندری  به و هم کارا  )ح ینگرلوو ح(اسمندری

توجده بده اینمده     با .یابد یمهوی  در االل دورا  نوجوانی پایا  نیافته و در دورا  دانش جویی ادامه 

سطوح تحول مطرح شد  اس  و از سویی سرسدختی متغیدری مهدم     ترین یینپا سردرگمی هوی  جزء

اس  که با سالم  روا  نیز در ارتبداد اسد  هددم تحقید  واضدر بررسدی رابطده بدین سرسدختی          

 .باشد یمروانشنااتی و سردرگمی هوی  

 روش:

. در این پدژوهش گدرو    باشد یمتهرا   یها دانشگا یا  واضر شامل کلیه دانشاو ٔمطالعهجامعه آماری 

تهدرا ح تربید  مددرا و شداهد در سده مقطد         یها دانشگا نفر از دانشاویا   230 نمونه متشمل از

. شرح پژوهش مطالعه واضر از نوع همبستگی باشد یمتحصیلی کارشناسیح کارشناسی ارشد و دکتری 
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پژوهش که شدامل پرسشدنامه    یها پرسشنامهاام شد و صورت نمونه گیری در دسترا ان اس . که به

 ح توسط افراد تممیل گردید.باشد یمسرسختی روانشنااتیح پرسشنامه منزل  عینی هوی  من 

 :ها یافته

ارشد  یکارشناس نفرح 99تهرا  در سه مقط  )کارشناسیح یها دانشگا دانشاوی  230در این پژوهش 

 19/2از دانشدگا  شداهد تهدرا  و     درصدد  :/20داشتند که از ایدن میدا     ( شرک 24حیدکتر نفرح :2

 تفاوت سال بودند. :3تا  30شرک  کنند  در دامنه سنی  افراد غیر شاهد بودند. یها دانشگا درصد از 

 (.t=232/2 p=0/002بین داترا  و پسرا  در رابطه با سرسختی روانشنااتی تفاوت معناداری بود )
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 از روی متغیرهدای هوید  دنبالده روح    دانشاویا  مورد بررسی سرسختی روانشنااتی بینیبرای پیش 

شیو  گام به گام استفاد  شد که در جدول  و سردرگمی هوی  از تحلیل رگرسیو  چندگانه به یبحران

 نتایج آ  آمد  اس . 2

 بحث و نتیاه گیری:

تحلیدل   یجنتدا  .کند یمتی را تبیین سرسختی روانشناا درصد واریانس مربود به 20سردرگمی هوی  

که از بدین متغیرهدای تحقید  سدردرگمی هوید  بدیش از سدایر         دهد یمرگرسیو  گام به گام نشا  

هوید    شد  مقددار واریدانس   این معنی که افزود  به حگشارد یماثر  بر سرسختی روانشنااتی متغیرها

همبستگی بین نمدر  سرسدختی و    .شود ینمبحرا  زد  و دنباله رو به معادله موجب افزایش معناداری 

/. معنادار شد  اس  و این نشا  0002( بود  اس  که در سط  =R -/. 239ارد  مقیاا سردرگمی )

که افرادی که در مروله سردرگمی هوی  هستند در مقابل فشارهای روانی آسیب پشیر ترند و  دهد یم

همچنین دیگر تحقیقاتی که مرتبط با سرسختی انادام گرفتده    و .دهند یمسرسختی کمتری را نشا  

( در مطالعه ادود دو مددل ارتبداشی    3002بیسلی و همماراش ) اس  در زیر به آ  اشار  شد  اس . و

که  کند یمبرای ارتباد بین سرسختی و سالم  روا  مورد بررسی قرار دادند. مدل اثر اصلی پیشنهاد 

یمنوااتی بر سالم  روا  اس  در والی که مدل اثر تعاملی بدر ایدن    مستقیم و ریتأثسرسختی دارای 

بدر   هدا  آ رویددادهای منفدی زنددگی و اثدر      ریتأثنظر اس  که سسرسختی نقش تعیین کنند  ای در 

( بددین سرسددختی روانشددنااتیح اضددطرابح افسددردگیح   2934و کوباسددا ) یمددد سددالم  روا  دارد.

رابطده منفدی یافتنددح بده دنبدال آ  فاندک و هوسدتو          جسمانی و وساسی  بین فدردی  یها یماریب

این مطالعه نیدز   در ( همبستگی منفی و معناداری بین سرسختی و افسردگی به دس  آوردند.:293)

همبستگی منفی و معناداری این متغیر با سردرگمی هوی  دارد که با توجه به این مساله کده افدرادی   

ی بیشتری نسب  به افسردگی و اضدطراب دارندد قابدل    که دچار سردرگمی هوی  هستند آسیب پشیر

( رابطه بدین سرسدختی و سدالم  رواندی و پیشدرف       2233) یریشعمطالعه دیگری  در تبیین اس .

تحصیلی را در گروهی از دانشاویا  مورد بررسی قرار داد و گزارش نمود که بین سدالم  روا  بطدور   

تحصدیلی دانشداویا  معندادار نبدود. یمدی از      آ  بدا سرسدختی و پیشدرف      یها اایمقکلی و ارد  

پژوهش واضر استفاد  از نمونه در دسترا بود  اس  که با توجه به تعدداد بدی شدمار     یها  یمحدود

اسدتفاد    نمونه گیری اوشه ای ٔو یشاز  شود یمبه محققین درآیند  توصیه  سط  تهرا  یها دانشگا 

بدا توجده بده     هوی  وجود دارد که های یگا پاو  روانشنااتیسرسختی  تحقیقات کمی در رابطه باکنند

در  اهمی  بررسی آ  سرسختی به عنوا  یمی از متغیرهای پیش بینی کنند  سالم  روا  نقش مهم

تحقیقدات   شبد   از اهمی  ویز  ای براوردار اس . باشد یممهم  که اود متغیری رابطه با هوی  افراد
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دروندی ااصدی را    نگرش سرسختیح   داد که ویژگی شخصیتی( نشا2230) وردی ( و2999وستمن )

و باعدث   دهدد  یم قرار یرتأثتح   که شیو  رویارویی افراد با مسائل مختلف زندگی را آورد یمبه وجود 

عبارت  به مورد توجه قرار دهد. که فرد فشارهای روانی را به صورت واق  بینانه و با بلند نظری شود یم

تا وتی ووادث نااوشایند را بر وسب اممانی  سازد یم سرسخ  را قادر فرد یحمبارز  جوی صف  دیگرح

باعث پیشگیری و یا کوتا   ها جنبهبگیرد و تمامی این  در نظر بر ای ایمنی و نه تهدیدی برای یادگیری

با ثبداتی   سرسخ  شب  تعریف باال به هوی  افراد .شود یمشد  مدت پیامدهای منفی ووادث فشارزا 

این مطالعه بین  در معمویس داشته باشد. بنابراین شبیعی اس  که با سردرگمی هوی  رابطه اند ید رس

زندا  و   ینبد  حظداهراً داترا  و پسرا  در متغیر سرسختی روانشنااتی تفاوت معناداری به دس  آمد. 

مدردا    کده  دهدد  یمد بعضی از پژو  هدا نشدا     یجنتا وجود دارد. ییها تفاوتمردا  از لحاظ سرسختی 

سرسخ  تر از زنا  هستند و سرسختی در زنا  براالم مدردا  از اثدرات منفدی تنیددگی جلدوگیری      

مساله  ین( ا2992نقل از شاپیرود و کاشانیح به رادول  و زا ح یها پژوهش ( البنه2994لیپاحکند ) ینم

ه ای معمدوا  بدس  آمد  بین سرسختی روانشنااتی و سردرگمی رابط های یافته شب  .کند یمرا رد 

باید مطالعاتی در این زمینه صورت پشیرد که رابطده سرسدختی بدا سدایر متغیرهدای       البته وجود دارد.

 مربود به هوی  بررسی گردد.

 منابع:

هوی  در میا  داترا  و پسرا  داناو.  یها گا یپااسمندریح وسینح شمراییح زهراح بررسی و مقایسه 

 3-43؛ 23 و 3ح 2233ماله مطالعات زنا ح 

مقاالت ماموعه  فرهنگی در بهداش  روانی دانشاویا . یها استرانقش  یبررس اومد. آزاد مرزآبادی

 2-4؛2232بهداش  روانی دانشاویا  سال  دومین سمینار سراسری

مقابلده بدا بحدرا  جواندا       یهدا  سدبک هوی  و  یها گا یپاح بررسی ارتباد بین 22:4وسینیح فوزیهح 

 مشهدح پایا  نامه کارشناسی ارشدح الزهرا.

آ   رویمی نژادح عبااح اومدیح علی اصغر. مطالعه تحلیلی و علی هوی  یابی نوجوانا  ایرانی و رابطه

باساا  اجتماعیح اقتصادی و تصیلی اانواد  در دانش آموزا  داتدر و پسدرنوجوا  تهراندیح معائند      

 .22:4آموزش و پرورشح پژوهشی وزارت 

کمال گرایی و سرسختی روانشنااتی با سالم  روانی و عملمرد تحصدیلی   رابطه (.2230) ینام وردیح

 کارشناسدی ارشدد رشدته روانشناسدیح     نامده  یا پا در دانش آموزا  داتر مرکز پیش دانشگاهی اهواز.

 علوم تربیتی و روانشنااتی دانشمد  اهوازح شهید چمرا  دانشگا 
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مطالعده و تددوین کتدب علدوم انسدانی       سدازما   شناسدی تربیتدی.   روا  (.:223) ینوس آبادیح لطف

 تهرا  )سم (. ها دانشگا 

 منابع التین:

Cote JE Levine cg.A critical examination of the ego identity status 

paradigm Devirev2932030242034 

Erickson.EH.youth identity and crisis London: Faber.2913. 

 

Gammon, J & Morgan-Samuel H. A study to ascertain the effect of 

structured student tutorial support on student stress, self-esteem and coping. 

Nurse Education in Practice 3003; 3:212–2:2 

Marcia, James, (2992). Ego Identity: A Handbook for psychological 

research. Spring. 

Marcia JE.indentity six years after: a follow – upstady youth 

Adolescent.29:1030243010 

Lang,A,Goulet,C,Aita,M,Giguere,V,Lamarre,H,and 

Perreaul,E(3002).Weathering the storm of perinatal via hariness.Death 

Studies.33323-:49ح. 

Lang,A,Goulet,C. (3002).Lang and goulet hardiness scale:Development and 

testing on breaved parents following the death of their fetus/infant.Death 

Studies 33:332-330 

Lippa, A. R. (2994). Social Psychology. (3nd ed.). California: Brooks/ Cole 

Publishing. 

Shepperd, A. J. & Kashani, H. J. (2992). The relationship of hardiness, 

gender and health 

outcomes in adolescents. Journal of Personality, 13 (4), :4:-:13. 

West Man, M. (2990). The Relationship Between Stress and Performance: 

The Moderating Effect of Hardiness. Human Performance. 2, 242-233 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

