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 چکیده
هدف این مطالعه بررسی مفهوم هویت و بحران هویت و تاثیر خانواده بر بحران هویت نوجوانان است. این مطالعهه بهه رو    

العه نشان داد یکهی از  کتابخانه ای انجام شده و با مراجعه به اسناد و مدارک، اطالعات مورد نیاز جمع آوری گردید. این مط

مهم ترین رویداد ها در دوره ی نوجوانی پدیده بحران هویت است و هر گونه اختالل در این بین باعث تشدید بحران هویت 

در نوجوانان می شود. از میان عوامل تاثیر گذار بر هویت، خانواده بیشترین نقه  را داراسهت، و خهانواده بها تمایهت ههای       

 های تربیتی خود می تواند منجر به کاه  و یا تشدید بحران هویت در نوجوانان شود. عاطفی و روانی و سبک

 

 بحران هویت، نوجوان، خانواده کلیدواژه ها:

 

 

Family and adolescent identity crisis 

 
2Leila Sohrabizadeh,1Farzane sadate Moosavimonfared 

onal Sciences, UniversityUndergraduate students, Faculty of Educati 1 

teachersQom,Iran, 

2 Undergraduate students, Faculty of Educational Sciences, University 

teachersQom,Iran 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the concept of identity and identity crisis and family influence 

on adolescent identity crisis. This study isdonein library type, and the required information was 

collectedby referring to the documentation. This study shows that one of the most important events in 

adolescence is identity crisis phenomenon and any impairment in this field exacerbate adolescent 

identity crisis.Among the factors affecting the identity, the family has the greatest role, and Families 

with emotional support and mental training could Lead to a reduction or resonance in adolescent 

identity crisis. 
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 مقدمه-1
 خاص اجتماعی هایتجربه و تجربه بلوغ فهیزیولوژیک، جهسمانی، رشد.است کنندهتعیین و تساس ایمرتله ،نوجوانی

 من اطرافیان» ،«کیستم؟ من:»قبیل از سهؤاالتی پیهرامون،بها بامحیط تعامل طی فرد که شودمی موجب دوران، این

 این دادن به پاسهخ بهرای تال  .گردد مواجه «نیستند؟ گونه این دیگران چرا» ،«اند؟اینگونه اطرافیان من چرا»،«کیستند؟

 قبیل این به پاسخ برای فرد تهوانایی ههرچه.شودمهی پیرامون محیط از خود تمایز درک و خود شناخت به منجر سؤاالت

 فرد در هویت منسجم امر،نشانگر این که است ربهیشت خهود از منسجم صفات ارائه مجموعه برای او باشد،توانایی بیشتر سؤاالت

)مریدی وتقی .اوست در«هویت بحران»سؤاالت،نشانگر قبیل این به گویی پاسخ بهرای فهرد تهوانایی عدم همچنین.باشدمی

 (.641ص6831زادگان،

یفیت داشته وجامعه برآن بناشده است.چگونگی وک خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود

عملکردخانواده درتحقق وظایف خوی  شاخص مناسبی جهت ارزیابی عملکردجامعه می باشد.هرچه خانواده دارای 

عملکردخوب وسالم تری باشدبه همان نسبت ثبات وسالمت جامعه بیشترتأمین شده است وبرعکس هرچه خانواده 

دیدشده است.بنابراین هیچ جامعه ای نمی تواندادعای ازعملکردبدتروآشفته تری برخوردارباشد،به همان نسبت جامعه بیشترته

 ی اولیهه ی خانواده،ههسته ازطرفی (.6831رجایی وتیموری وساقی،)سالمت کند،مگرآنکه ازخانواده ای سالم برخوردارباشد

 خهود،جایگاه کهودک«اریگذنام» با مادر و پدر که شودمی آغاز گهاه آن و تهولد ههنگام از امر این و است فرد هویت گیریشکل

 و تربهی  او خانوادگی سال،تعلقات چند طهی کهودک تدریجی رشد ،باپس آن از.دهندمی خود فرزند به ایویژه موقعیت یا

راشامل امروزه اغلب روانشناسان، رشد انسان (.44ص6838بهرسد)سبحانی جو، نوجوانی  تهابه شودمی تربهی 

ویژگی های انسان مربوط  کاربرد و ساختار تحول به تغییرات در و رشد النی وعاطفی می دانند.رشدجسمانی،اجتماعی،عق

است.تغییرات به طورمداوم روی می دهندآنهایکسان نیستند.اماازتعامل وراثت ومحیط،نشأت می گیرند.)خلیلی 

ردوران نوجوانی به مراتب بی  (.شواهدگواه براین امرهستندکه تغییرات برجسته دراندام های بدن د41ص6811شورینی،

ازتغییرات عقالنی است.چنین به نظرمی رسدکه ماهیت هو  ازدوران کودکی تابزرگسالی تغییرنمی نمایدبه استثنای تغییرات 

تدریجی که باکسب معلومات وتجارب تاصل می گردد.بدیهی است چنین تغییرات کیفی نبوده ودرزمره اعمال عقالنی 

ف اصلی واساسی رشددردوران نوجوانی، بدست آوردن هویت خویشتن است.فردجوان درمعرض نق  نخواهدبود.یکی ازوظای

هاوارز  های اجتماعی بسیارقرارمی گیردکه بایدازمیان آنها،انتخاب الزم راانجام دهدتاپایه واساسی برای رفتارمناسب 

 تصمیمات به فرد آیهنده و سهرنوشت و است اربرخورد ایویژه اهمیت نوجوانی،از دوران (.38خوی ،پی ریزی نماید)همان،ص

 ی دوره را نوجوانی ی خهود،دوره ایمهرتله 3 نظریه در 6اریکسون اریک. است خورده گره دوران این در او منطقی و درست

 ههویت بحران که تاس ،اینرسدمی نظربه مهم آنچه .رسدمی هویت آشفتگی یا هویت انسجام به فهرد آن در کهه نامدمی بحران

 استفاده خود هایتوانایی از نتواند فرد شودمی سبب و گذاردمی شخص بر تریوخیم اثرات یابد، ادامه تربی  ههرچه

 هویتیبی ی نتیجه بیهوده و هدفبی هایدل مشغولی و هاکردنپوچی ها،اتساسافسردگی از توجهی قهابل بهخ .کهند

 عوامل که دهندمی نشان هاپژوه .رسدمی نظربه مهم بسیار نوجوانان هویت گیریشکل بهر مهؤثر لعهوام شناسایی لذا.است

 خانواده،مذهب، به توانمی عوامل این جمله از.هستند اهمیت و نق  دارای نهوجوانان ههویت گیریشهکل در متعددی

 رسد،ازمی نظربه(. 6834 جمهری، و اتدی)کرد اشاره گروهی یهارسانه و مهذهبی و اجهتماعی زندگی،نهادهایمدرسه،محل

 دنیا به چشم کودک آن در که است محیطی خانواده باشد؛زیرا برخوردار تریبهی  اههمیت از خهانواده شده، یاد عوامل میان

 و اتدی)گیردمی ریشه وی شقاوت یا سعادت و شودمی ریزیپایه کند،شخصیت می آغهاز را خهود ،تحولگشایدمی

باتوجه به مطالب فوق، دراین مقاله سعی شده است تاتأثیرخانواده بربحران هویت  (.6838به نقل ازنجفی6812،محسنی

 نوجوانان موردبررسی قرارگیرد.
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 هویت وبحران هویت چیست وچه مفهومی دارد؟-2
اجتماعی است -ذارد.هویت شخصی سازه ای روانیهویت عبارت است ازافتراق وتمایزی که فردبین خودودیگران می گ

(.مفهوم هویت به دوبعدذهنی وعینی تقسیم می 6813وطرزفکروعقایدونحوه ی ارتباط فردبادیگران راشامل می شود)اتمدی،

شود.بعدذهنی آن درواقع گرای  واعتمادفردبه دیگران وبعدعینی، مشارکت اجتماعی فردراشامل می شود)شریفی 

(.اصطالح هویت به معنای مجموعه ای ازعوارض واوصاف پایداراست که به اعتبارآن، فردازدیگران 6ص6831وکاکاوندی،

درروانشناسی فردی وجمعی وسپس درجامعه شناسی کاربردفراوانی یافته 6114و 6114متمایزمی شود.این اصطالح دردهه 

وشخصیت،بیان می شده است.شایدیکی است.این اصطالح تکایت ازکشف جدیدی نداشته،چون باالفاظ دیگری چون من  

می گویند.به عبارت دیگربرای عده «بحران هویت»ازعوامل رواج این اصطالح به دلیل تحقق پدیده ای است که امروزبه آن

(.یکی 62ص6831زیادی ازروانشناسان وجامعه شناسان موضوع مهم نه خودهویت، بلکه بحران هویت است)تاجیانی وهمکاران،

م درطول زندگی، بحران هویت است که درنوجوانی اتفاق می افتدودرسازگاری شخصی، روابط اجتماعی، ازبحران های مه

این سؤالی است که ذهن هرفرد،به «من کیستم؟»پیشرفت تحصیلی وطرح ریزی شغلی نوجوان اختالل عمده ای ایجادمی کند.

سؤال افرادرابه جست وجوی خویشتن وکسب هویت ویژه جوانان ونوجوانان رابه خودمشغول می کندوبرای یافتن پاسخ همین 

برمی انگیزد.دردوران نوجوانی، به موازات رشدفیزیکی، شناختی، عاطفی واجتماعی هویت یابی اهمیت خاصی پیدامی 

کند.بسیاری ازنوجوانان باشورزیادی ازخودمی پرسند: جایگاه اجتماعی من کجاست؟شغل آینده من چیست؟رشته تحصیلی من 

 دهشیری، بی تا(.ود؟سرانجام باچه کسی ازدواج خواهم کردوارز  های اخالقی وفلسفی من چه خواهندبود؟)چه خواهدب

 و بدهد دست از خود به نسبت را الزم آگاهی و هوشیاری جامعه، یا فرد که شودمهی گهفته وضعیتی به هویت حرانب

 ارائه متفاوتی هایتهعریف جهامعه و فرد هویت بحران از اسانشنروان( 28 ص6836ربانی،.)بگیرد خود به ناپایدار و مردد تالت

 شرایط یا کودکی تجارب علت به کهاین از خود،اعم فردی هویت به دادن شکل در«نوجوان موفقیت عهدم»مهثال برای.اندداده

 تهعریف در(63 ص6834،شرفی.)دارد نام سرگشتگی یا هویت بحران که کندمی ایجاد باشد،بحرانی فعلی نامساعد

 برده کار ،به«دارد انتظار او از جامعه که نقشی قبول در نوجوان توانایی عدم»را هویت بحران 1دیهگری،اریکسون

 اجتماعی بهحران و کهند بروز نیز اجتماعی زمینه ی در فرد از فراتر تواندمی بحران تالت همین که است روشن(همان.)است

 زندگی اساسی هایآرمان پیگیری از و دهدمی دست از را خود بستگیهم و وفاق بحران،جامعه نتیجه ی این در.آورد وجود بهه

 نق  اجهتماعی،افراد ههویت بهحران تالت در.شوندمی سردرگمی و سرگشتگی دچار نیز افراد آن تبع به کهه ماندمی دور خود

  ،نههادهایگرددمی سردرگمی دچار و دهدمی دست از را خود کارکرد نیز تر،جامعهکالن سطح در و دانندنمی گروه در را خود

مشکلی که درواژه  .(28ص6838بیند)سبحانی جو،می لطمه افراد اجتماعی منزلت و شوندمی خارج تعادل تالت از اجهتماعی

مااریکسون اضافه می کندکه بحران هویت ی بحران هویت وجوددارد، نشانگراین معناست که فرآیندکسب هویت،آسیب زااست.ا

یک دوره تصمیم گیری بهنجاراست، نه دوره ناگهانی وبدون نظم یااجباراًهمراه باتن  واضطراب.تحقیقات اخیرنیزتاکی ازآن 

 به نقل6131نیرومندی دارندتابامشکالت همراه باهویت خوب مقابله کنند)کلمن،«من»است که بیشترنوجوانان به اندازه ی کافی

 (.623ص6811ازبیابانگرد،

 

 نوجوان وهویت یابی-3
هویت را به عنوان پیشرفت مهم شخصیت نوجوان و گامی مهم به سمت تبدیل شده به  اریکسون اولین کسی بود که

مشخص کنید چه کسی هستید،برای چه  بزرگسال ثمربخ  و خوشحال تشخیص داد.تشکیل هویت عبارت است از اینکه

 (13ص6812تصمیم گرفته اید چه مسیری در زندگی دنبال کنید.)برکچیزی ارز  قایلید، و
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 اگرکودکی دردوران نوجوانی متعادل بماند،» :می نویسدنوجوانی  درمورد «روان کاوانه کودک مطالعه»درکتاب6فروید آنا

اعی است ونمی توان آن چون تظاهرات دوران نوجوانی شبیه نشانه های روان رنجورانه، روان پریشانه یاغیراجتم نابهنجاراست.

یک روان پزشک کودک 6114دردهه  (.222ص 8،6813به نقل ازهربرت2،6133فروید«)هاراازبیماری های روانی متمایز ساخت

تناقض هاوناهماهنگی های تیرت آوردوران نوجوانی که تاکی »نوشت:«مبانی روان پزشکی کودک»درکتاب 4به نام گیلسپی

به نقل 6113گیلسپی،«)اهی ماراوادارمی کندآن رابابیماری اسکیزوفرنی اشتباه بگیریمازبی ثباتی شدیدنوجوانان است،گ

(ازهشت مرتله زندگی انسان صحبت به میان آورده است که هردوران 6118)3(.اریک اچ،اریکسون222ص 6813ازهربرت،

 درزیرآورده می شود.وایل بزرگسالی عهده داروظیفه ای درارتباط بارشدفردمی باشد،وظیفه مرتله ی نوجوانی وا

 : ( سالگی11  تا12 ) برابرآشفتگی نقش هویت یابی در -3-1

 . یعنی بدست آوردن اطمینان کافی ازیکنواختی هویت وتداوم آن است. «خود» هدف دراین مرتله تکامل هویت »

ق  هادرموقعیت شک کردن درهویت جنسی وشغلی است.اگرنوجوان دریکی کردن ن خطردراین مرتله،آشفتگی نق  به ویژه

های گوناگون،چنان موفق شودکه درادراک ازخوی  به تداوم برسد،هویت ایجادشده است.واگرنتوانددرجنبه های مختلف زندگی 

(.ازآنجاکه نوجوانی،دورانی است که 81ص6811خلیلی شورینی،«)به ایجادتس پایداری برسد،آشفتگی نق  ایجادمی شود

کاربرده می شود،باپیشرفت هردوره ی نوجوانی،ثبات دررفتار،افزای  می یابد.هویتی  به«خود»تال  بسیاربرای شناختن هویت

که هرنوجوان بامقداری جرح وتعدیل درنهایت می پذیرد،شبیه خوداوست.)به استثنای ساز  هایی که فرد،هنگام 

انی ظاهرگرددباجزئیات برخوردباواقعیت می پذیرد.(الزم است بزرگساالن،نوجوانان راقبل ازآنکه بحران هویت درنوجو

 (.48هرنق ،پذیر  خودوقبول دیگران آشناسازند)همان ص

 

 رابطه هویت وخودپنداره-4
(دراین مرتله نوجوانان بایک 6113و6113دیدگاه اریک اریکسون درموردپیدای  هویت بسیارمعروف است.ازنظراریکسون)

ه مقابل یکدیگرند.نوجوانان پس ازرهاکردن نق  است ک«آشفتگی هویت»ویا«هویت»چال  یاتکلیف خاص روبه روهستندوآن

سپس برای یافتن پاسخ این پرس ،هویت هاونق  هاوروابط «کی هستم؟»های کودکانه بااین پرس  مشغول می شوندکه 

مختلفی راامتحان می کنند.آن هادراین خودکاوی به آزمایشگری متوسل می شوند.برخی ازآن هاخیلی زودصاتب یک خویشتن 

هویت روشنی کسب  عده ای هم خیلی دیرخودرامی یابند.وقتی پسرهاودخترها«.بسته شدن زودهنگام هویت»شوند ناپخته می

نمی کنندوهویت خودرانمی یابند،ممکن است دچارافسردگی وتتی ناامیدی شوند.این اتساسات به اضافه اتساس پوچی 

هم ترین شرط سازگاری روان شناختی مطلوب موردنظراریکسون است.م«آشفتگی هویت»وسرزن  خوی  برخی ازنشانه های

درامرتحصیل ودرسایرشئونات زندگی،هماهنگی خودپنداره)یعنی همان کسی که هستیم(وخودآرمانی)یاهمان کسی که می 

(. اختالف زیادبین این دو)یعنی داشتن خودپنداره ی منفی(موجب اضطراب،عدم 6134وهمکاران ، 6خواهیم باشیم(است)آزوبل

(.داشتن نگر  های مثبت درموردخود،ازجمله اجزای اصلی بهداشت 6143وبالگی، 7یتی می شود)کراندالشادی ونارضا

(. نوجوانانی که خودپنداره ی 8،6111روانی،وخودپنداره منفی ازجمله زمینه های مهم ناسازگاری محسوب می شود)کوپراسمیت

اکن  های خوی  اطمینان دارندومطمئن هستندکه تال  و و مثبتی دارندازاتساس اضطراب رنج نمی برند.آن هابه ادراک ها

هایشان نتیجه خواهدداد.برخوردآن هابادیگران نیز برمبنای این انتظاراست که باآن هاخو  رفتاری خواهدشد.البته خو  بینی 

                                                           
1 Anna Freud 

2 Freud 

3 Herbert 

4 Gillespie 
5 Erik.Erikson 
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آن هابی دلیل نیست ومبتنی برسنج  دقیق آن هاازتوانایی ها،مهارت های اجتماعی وخصایص شخصی خوداست.آن 

خجالتی نیستندیابامشکالت خوی  اشتغال وسواسی ندارند.همچنین،درمقایسه بانوجوانانی که عزت نفس ضعیفی ها

(معتقدند ارتباط مثبت 6138)2ریدان و گریفینگ (.221و223ص1،6813دارند،کمترمبتالبه اختالالت روان تنی هستند)هربرت

واند از مشکالت رفتاری پیشگیری کند دارای اهمیت زیادی پدر و مادر با فرزند برای رشدیک خود پنداره نیرومند که بت

است.رشد و پدیدآیی هویت یک جستجوی فعاالنه و یک تعهد ضروری برای رسیدن به نقطه نظرات شخصی ،قواعد اخالقی، 

بت داشته و اهداف و آرزو های زندگی فعلی و آتی نوجوانان است، که نوع پرور  فرزند والدین می تواند در تکامل آن اثری مث

 (388:ص6818، به نقل ازامانی و گرم خانی،6113ی به عنوان مانعی در راه رسین به هویت سالم عمل کند.)اریکسون،

 

 عوامل مؤثردراحرازهویت.5
موفقیت درکسب یک هویت پایدارمنوط به بلوغ بدنی وجنسی،شایستگی درتفکرانتزاعی، وپایداری درمقابل هیجانات 

دی ازتأثیرات محدودکننده والدین وهمساالن تاتدودی ضروری است که اتتمال می روددراواخرنوجوانی است.عالوه براین،آزا

(خاطرنشان می سازندکه تداقل چهارمسئله ی اساسی دراتساس 6116) 3این وضعیت مهیاشود.کارول گاردو وجانیس بوهن

 فردی هویت وجوددارد:

 یک موجودانسانی است. انسانی،این اتساس که فرد-6

 جنسیت،اتساس فردازمردانگی یازنانگی.-2

 فردیت،این شناخت که فردی خاص وبی نظیراست.-8

پایداری،این آگاهی که فردهمان شخصی است که روزقبل بوده است.ازاین رو،رشداتساس هویت مستلزم این است که -4

طورکلی شبیه هیچ فرددیگری  اودارای هویت بی نظیروواتدی است،زن ویامردی است جدای ازدیگران وبه»یک فرددریابد

 (.624و621ص6811بیابانگرد،«)نیست.

 

 واکنش نوجوانان دربرابرارزش های بزرگساالن.6
به ندرت نوجوانان،نگر  های بزرگساالن رامی پذیرند،لذاباورهای جدیدی برای خودبرمی گزینند.نگر  هاخواه 

خاص وغیره باشد،نوجوان اتساس می کندکه  تضوردرمکان های مقدس،پوشیدن لباس مخصوص ویاانجام آداب ورسوم

اتخاذنماید.اگربزرگساالن اجازه ی این بررسی وتجزیه یل قرارداده وتصمیم نهایی راشخصاًبایداینگونه امورراموردتجزیه وتحل

وتحلیل رابه نوجوانان ندهند،درواقع آنان رادربدست آوردن هویت،رشدوبلوغ خوی  دلسردمی نمایند.نوجوان نظام ارز  

هاوفرهنگ جامعه ی خوی  رازیرسؤال برده،پاره ای راپذیراوبعضی راطردمی نماید.دراین میان اوبه شکاف بین ارز  های 

موردتأییدبزرگساالن ورفتاری که برخالف آن ارز  ها،ازآنان سرمی زند،واقف می گردد.علی رغم اینکه بزرگساالن ممکن است 

ری ازآنان انشعاب واختالف بین نظام ارز  هاورفتاربزرگساالن رافرصتی جهت نوجوانان رامنفی گرامطرح نمایند،تعدادبسیا

انسانی نمودن ارز  های جامعه محسوب می دارند.بنابراین عده ی زیادی ازنوجوانان ازنظرنظام ارز  هاباوالدین خوی  

 (.32و38ص6811نی،اختالف نظرداشته ودرراه تشکیل جامعه ای باارز  های مناسب تال  می نمایند.)خلیلی شوری

 

 خانواده وبحران هویت.7

                                                           
1 Herbert 
2 Reardon&Griffing 
3  Guard Carol& Janice Bvhn  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2F2014%2F12%2F08%2Fcarol-lackner-rikers-arrested_n_6291160.html&ei=oywpVY-_Fo7HsQTMjoCgCg&usg=AFQjCNFyrji9b3AptEGCiOcxCtiDp3SCpA&sig2=jl6DQMu6UnMR7F7RZuCAsw&bvm=bv.90491159,d.cWc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2F2014%2F12%2F08%2Fcarol-lackner-rikers-arrested_n_6291160.html&ei=oywpVY-_Fo7HsQTMjoCgCg&usg=AFQjCNFyrji9b3AptEGCiOcxCtiDp3SCpA&sig2=jl6DQMu6UnMR7F7RZuCAsw&bvm=bv.90491159,d.cWc
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)نجفی،اتهدی   هویت نوجوانان ایفهامی کننهد   مذهب نق  مهمی دراتراز فرهنگ و خانواده، معتقدند6ماکروز ومک کابی 

 اسههت بزرگتههر پایههه ی هراجتمههاع و مبنهها ،ایههن کههه کههوچکترین واتههداجتماعی اسههت خههانواده درعههین (.6833:63،دالوری ،

 (.6812)اتدی،محسنی،

خانواده به عنوان نخستین پایگاه تربیت، درتمام مراتل رشد به ویژه در سال های نوجوانی، نق  مهمی برعهده دارد. 

 جلوگیری در توانندمی که افرادی تریناساسی و ترینمهم ازدرتقیقت پایه و اساس شخصیت فرد درخانواده پی ریزی می شود.

 او ،والدیناست ارتباط در آنان با نوجوان که افرادی اولیهن ههستند؛زیهرا مادر و باشند،پدر مؤثر نوجوان در هویت بحران بروز از

هویت یابی از طرفی به دوران کودکی ارتباط می یابد چون پایه و اساس مرتله ی نوجوانی، دوره ی کودکی است که . باشندمی

که نوجوان از خانواده ی خود الگو می پذیرد. اگر پدر و مادر ازنظر بستگی دارد. می دانیم  -به ویژه پدر و مادر -به خانواده

رفتاری الگوهای مناسبی ارایه دهند، همانندسازی نوجوان با آنها، هویت او رادرجهت مثبت شکل می دهد. برعکس، 

نه اختالفات خانوادگی به همانندسازی های نامناسب با الگوهای ناموفق والدین، روند هویت یابی او را مختل می کند. دراین زمی

ویژه اگر درتضورنوجوان مطرح گردد، تاثیر بسیارمنفی درجریان تشکیل هویت نوجوان به جای می گذارد و او را دچار اضطراب، 

 (6834)قاسم زاده،.نگرانی و ناامنی می سازد

 در تفریط و افراط ههرگون کندمی بازی نوجوان هویت گیریشکل در را مهمی والدیهن،نهق  تهربیت سبک و نوع

 عکس بر و نامحدود هایآزادی دادن. سازد هموار نوجوان هویت بحران بهروز بهرای راه را است ممکن تربیتی هایرو 

 توانمی را دینی مبانی با نوجوان ساختن آشنا .شد خواهد نوجوان هویت گهسستگی بهاعث خانواده، در استبداد آن،یعنی

 و نوجوان میان مهم مسائل دیگر از.شودمی محسوب نوجوان تربیت اساس و پایه که نمود قهلمداد الدیهنو وظهیفه ترینمهم

 اگهر.بهاشد نوجوان روی پی  مشکالت از بسیاری راهگشای تواندمی که باشدمی آنها دوستانه و صمیمی روابط والدیهن،ایهجاد

 ایهن آورد،در شمار به خوی  برای امن محیطی را خانه و باشد داشته مادر و پدر چون دلسوزی و صمیمی دوستان نهوجوان

 استفاده بر آنهها نهظارت بهه توانمی والدین وظایف دیگر از.کشند بیراهه به را وی توانست نخواهند بد دوستان صهورت

 راهی که است مهدرسه بها آنهان تنگاتنگ باطوالدین،ارت وظایف امر در دیگر کار راه. نمود اشاره اطالعات فناوری از نوجوانان

 ضروریات از نیز شناسیروان فنون کارگیری بهه و خهانواده مشاوره از استفاده امروزه.باشدمی مشکالت بروز پیشگیری برای

 .(22و28ص6831شوند)نجفی علمی،می شمرده والدین وظایف

ع آن،عملکردخانواده درمیزان هویت یابی نوجوان نق  بسیارمهم همان گونه که تحقیقات نشان داده،نق  والدین وبه تب

دارد.والدین بادادن آگاهی وبین  به نوجوانان می توانندآینده آنان رادراجتماع بیمه کنندوفقدان والدین والبته 

،پیشرفت آن عملکردنامطلوبشان به هردلیل می تواندنوجوان رادچارسردرگمی وبحران کند.رفتارهاوتعامالت درون خانواده

هارادرشکل گیری هویت تحت تأثیرقرارمی دهد.درتوجیه وجودارتباط بین نق  هاوبحران هویت بایدگفت که اتتماالًهراندازه 

نق  هادرخانواده مشخص ترباشدوخانواده درانجام وظایف وکارکردهای موردنظربهترعمل کندهویت یابی نوجوان تسهیل می 

یی خانواده درگرومشخص بودن جایگاه ووظایف اعضای آن،تفاهم درباره نق  های محول شود.این سازه نشان می دهدکه کارا

شده وتعیین نق  هاومرزهااست.درموردارتباط بین تل مسئله وبحران هویت بایدگفت: وقتی درخانواده مشکالتی به 

یگرتمایت نکنند،نوجوان ازچنین وجودبیایدوخانواده قدرت تل مشکالت  رانداشته باشدواعضای خانواده درمواقع بحران ازیکد

مشکالتی متأثرشده،نق  وجایگاه خودراکم می کندودچارسردرگمی وآشفتگی می شود)بررسی رابطه کارایی خانواده 

انسان  هویت خاستگاه را آن و کندمی قلمداد فرد هویت گیریشکل کهانون را خهانواده نهیز(6114)2 مینوچین ودینداری(.

 را خانواده وی.مجزابودن دیگری و تعلق اتساس یکی:است رکن دو بر مهتکی ههویت اتساس که ستا معتقد او.داندمی

 بنابراین(.6813 ،ثنایی ی مینوچین،ترجمه)شوندمی پیچینسخه و مخلوط باهم آن در جزء دو ایهن کهه داندمهی آزمایشگاهی

 پایگاهی خهانواده وقهتی. هستند خانواده محیط تأثیر تحت عمیقاً انسان لتهحو گهوناگون مهقوالت تمامی که کرد ادعا توانمی

                                                           
1 Macro & Mac Kaby 
2 Mynvchyn 
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 ترکت به تریوسهیع دنهیای سوی به پایگاهی چنین از خاطر اطهمینان بها بهتواند او و آید تهساب بهه نوجوان برای امن

 خهوی  والدین به که دهند،نوجوانانیمی نهشان مهوجود هایپژوه .شد خواهد تقویت وی هویت گیریشکل درآید،روند

 وضعیت به ،گذراندمی میان در خوی  ترهایبهزرگ دیهگر و آنان با آزادانه و راتتیبه را خهود نهظرات تال عین در و اندوابسته

 ههمکاران و 2،ههاوزر61331کوپر و گروتوانت) رسندمی هویت تهعلیق وضهعیت به اقل تد یا هویت به دستیابی

 الزم هایفرصت از ،امادارند خود والدین به زیهادی وابهستگی معموال نیز هستند ههویت تهوقیف دچار که نهوجوانانی(.6116

 نهشان مهطالعات(.6811 آبادیلطف از نقل به پاپینی)نیستند بهرخوردار خهانواده از سالم شدن جدا و استقالل کسب برای

 سوی از کرات به که نوجوانانی مثال برای.دارد وجود رابطه ههویتی هایمنزلت و خانوادگی تعامالت نهوع ینبه کهه اندداده

 ،واتهرمن36112 آدامهز مهارکستروم) گیرندمی قرار«سردرگم»هویت منزلت در زیهاد اتهتمال شوند،بهمی طرد خود خانواده ی

 انجام(6131) کوپر و گروتوانت که دیگری مهطالعه ی(.6813 آبادیلطهف از نقل ،به6131 5کهوپر و ،گهروتوانت46112

 و اندنشده تهأمین عهاطفی نهظر از خانواده اند،درگرفته قرار زده بحران هویتی منزلت در که آموزانیدان  داد، دادند،نشان

 که دیگری مطالعه ی در.اندنهکرده تهجربه لدیهنوا بها هایشانمهخالفت مهقابل در را آزادی با توأم اتترام و نزدیکی اتساس

 هاییخانواده دارند،در قرار هویت نظر از باالتری سطوح در که نوجوانانی :رسیدند نتیجه این ،به(6133-6131)دادند انجام هاآن

 نظرات نقطه ستر گ و بیان برای تریبی  هایفهرصت کننده،تمایت محیطی ساختن فراهم ضمن که اندیافته پرور 

 .اندکرده ایجاد خود فرزندان

 در طلبیتهسلیم از تاکی او ببرد،هویت فهرمان آنان از مدام و باشد داشته خود والدین به شدیدی وابستگی نوجوان اگر

 که نوجوانانی برعکس. ردبب سؤال زیر را آنان اقتدار که ندهد اجازه خود به وقتهیچ است ممکن زیرا بود؛ خواهد آنان مهقابل

 ،برخوردارند خانواده محیط در کافی آزادی و محکم عاطفی هایتمایت از کهاین بر آورند،عالوهمی دستبه محکمی هویت

 اگر تتی را خود نظرات کنند پیدا اجازه کودکان وقتی.دهند بروز و کنند تفظ را خود فردیت که کنندمی پیدا هم اجازه

 و نظم تال عین در و بنگرند اتترام ی دیده به را آنان عقاید غیر والدیهن و کهنند ابراز راتتیبه باشد، والدینشان نظرات مخالف

 تشویق راه این در را آنان و ورزند تأکید خود فرزندان تحصیلی هایموفقیت بر و سازند برقرار خانواده در متعادل کنترلی

 اتتماالت بررسی برای نوجوان کهاین.شد خواهد همراه موفقیت با نیز هاییخانواده چهنین در نهوجوانان هویت رشد ًکنند،طبعا

(. 6813 آبادیلطف)است خانواده درون روابط تأثیر تحت شدتدارد،به عمل آزادی تدی هویت،تاچه به یافتندست متفاوت

 بررسی»عنوان با(6832)نهجفی تهحقیق نتایج.دارد کنندهتعیین تأثیر نوجوان بییاهویت بر خانواده نامطلوب یا مطلوب عملکرد

 هویت بحران و خانواده کارآیی بین مهعنادار مهعکوس ایرابهطه وجود از هویت،تاکی بحران با دینداری و خانواده کارآیی رابطهء

 مهم جایگاه و اهمیت و نق  بیانگر امر این. است شده تهأئید اناننهوجو یابیهویت بر خانواده کارآیی تحقیق،تأثیر این در.«است

 اگر تال.گیردمی شکل خانواده در انسانی هر هویت که گفت توانمی بنابراین.اسهت نهوجوانان ههویت اتراز فرایند در خانواده

 ،فهرایندبدهد دست از را فرزندان پرور  و تربیت یعنی دخو اصلی نق  و کارکرد و باشد نهابسامانی و اخهتالل دچار ایخانواده

 هویت بحران دچار اجتماعی مختلف هایعرصه به ورود هنگام نوجوان نتیجه در.شودنمی انجام خوبیبه نهوجوانان پذیریجهامعه

 .(84ص6838کند)نجفی، ایفا خوبیبه را خود نق  و همنوا جامعه ی شدهپذیرفته هایارز  بها را خهود تواندنهمی و شودمی

دریافته های پژوهشی خودبراین باوراست که ساختارتاکم برخانواده،درشکل گیری هویت انسان 6811برجعلی درسال

(.دسون درپژوه  خودبه رابطه معناداربین عملکردخانواده،دلبستگی بین فردی وهویت دست 6834)برجعلی،دخیل است

رباال،درمجموع نشانگرتأثیرنق  خانواده درشکل گیری هویت نوجوانان است.گرچه هنوزنمی توان .تمهیدات یادشده د.یافت

نشان دادندهرچه 2444وهمکاران اودرسال  6ازکمیت مشخصی به عنوان شدت وچگونگی این تأثیرسخن گفت.پژوه  گانگ
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وهمکاران  1.کامینگز(6833:28ی ،عملکردخانواده مطلوب ترباشد،تس نوجوان ازهویت خودقوی تراست)نجفی،اتدی ،دالور

می کنند.ابزارآشکارعشق ومحبت به فرزندباعث  ارتباط بین فردوآسیب شناسی خانواده ذکر پایه واساس مشکالت نوجوانان را

 2عزت نفس،مناسبات سازنده ورضایت بخ  بادیگران وهمچنین اتساس باکفایتی ازهویت نوجوانان وجوانان می شود.برشان
ژوه  خوددریافت که بین کارایی خانواده وهویت رابطه وجوددارد.وی خانواده رامحیط مهمی برای درپ6118درسال 

به این نتیجه رسیدکه سالمت وعملکردخانواده،رشدهویت راباعث می شودوعامل 6111درسال 3رشدنوجوان می داند.جورج

که درخانواده نق  هاومسئولیت های هریک  درموردتأثیرخانواده بایدگفت زمانی.ت یابی نوجوان محسوب می شودمهمی درهوی

ازاعضاوقوانین تاکم برمحیط خانواده روشن ومناسب نیست وپیوندمنسجم،محکم وعاطفی بین اعضای خانواده 

وجودنداردوخانواده نمی تواندکارکردهای خودرابه طورصحیح به اجرادرآورد،اعضای آن نمی توانندهویت ثابت ومنسجمی داشته 

 باشند.

 

 گیری نتیجه.1
هویت یک مفهوم روانی است که فرد به اعتبار آن از دیگران متمایز می شود و تاثیر مستقیمی بر انتخابات  و تصمیم 

گیری ها و نحوه ی ارتباط فرد در زندگی دارد. در طول دوره ی کسب هویت دوره ای به نام بحران هویت وجود دارد که در 

جوانان در سازگاری شخصی، روابط اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و طرح ریزی سنین نوجوانی رخ می دهد و به تبع آن نو

 شغلیشان اختالل ایجاد می شود. اگر نوجوانان بحران هویت را به خوبی نگذرانددچار افسردگی و ناامیدی می شوند.

شانی که هنگام یک دوره ی موقتی پری به عقیده اریکسون، نوجوانان در جوامع پیچیده دستخو  بحران هویت می شوند؛

.آنها فرآیند جست و جو کردن درونی را  دچار آن می شوند قبل از انتخاب کردن ارز  ها و اهداف، امتحان کردن گزینه ها،

ها را با صفات،توانایی ها و تعهداتی که ن خصوصیاتی که خود را در کودکی توصیف می کردند تغییر می دهند وآ آغاز می کنند،

 (11ص6812)برک،می کنند.نمایان می شودترکیب 

خانواده به  عوامل متعددی ازجمله رسانه ها،مذهب، گروه همساالن، مدرسه، خانواده و ...در بحران هویت نوجوانان مؤثرند؛

عنوان نخستین پایگاه تربیت، درتمام مراتل رشد به ویژه در سال های نوجوانی، نق  مهمی برعهده دارد. درتقیقت پایه و 

اجتماعی نوجوان دارد. روابط  -ساختار خانواده تاثیر مهمی دررشد عاطفی، درخانواده پی ریزی می شود اساس شخصیت فرد

پدر و مادر با یکدیگرو یا فرزندان، تق  تعیین کننده ای در سالمت روانی نوجوان برجای می گذارد. اگر این روابط براساس 

امناسب بودن روابط خانوادگی، نرتله ی دشوار، یاری رساند. برعکس، درستی استوار باشد می تواند نوجوان را درگذار ازاین م

 .زمینه برای ایجاد مشکالت و انحرافات فراهم می گردد

نوع و سبک تربیت والدین نق  مهمی در شکل گیری هویت نوجوانان دارد بنابراین هرگونه افراط و تفریط در رو  های 

هویت نوجوانان هموار سازد،هرچه روابط میان نوجوانان و والدین صمیمی و تربیتی ممکن است راه را برای تشدید بحران 

دوستانه تر باشد مشکالت نوجوانان کاه  می یابد، از طرفی دیگر هرچه نق  ها در خانواده مشخص تر باشد و خانواده 

 عملکرد بهتری داشته باشد هویت یابی نوجوانان بهتر صورت می گیرد.

است که اگر وابستگی و دلبستگی نوجوانان به خانواده زیاد باشد و نوجوانان تق تفکر انتقادی  توجه به این نکته ضروری

مشکالت موجود در بحران هویت تشدید می شود و منجر به کسب هویت منفی در  و اظهار نظر رادر خانواده  نداشته باشد

 نوجوان می شود.
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عوامل مهمی است که نق  از رکردن اوقات فراغت نوجوانان وآموز  خانواده ها، فراهم کردن امکانات مناسب برای پ

تعیین کننده ای درسالمت روانی نوجوانان دارد. به طورکلی، نوجوان سالم درمحیط خانوادگی و اجتماعی سالم، می تواند رشد 

 (6834قاسم زاده،(یابد

ه از آن  ها تمایت عاطفی و روانی می کنند برخوردارند کازخانواده هایی نوجوانانی که  چنین نتیجه می گیریم؛بنابراین 

،و در عین تال تق اظهار عقاید و نظرات خود را دارند در هویت دارندنسبت به خانواده خود اتساس دلبستگی این نوجوانان و 

 و در کسب هویت مثبت توانا تر هستند.می شوندیابی با بحران کمتری مواجه 
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