
        292-99ه صفح، 1394آبان و آذر، )6(17سال                                                                                                 ي اصول بهداشت روانیمجله

  پژوهشیي مقاله

هاي بر اساس وضعیتنوجوانان - سوتاي چندوجهی شخصیتی مینهنامههاي پرسشبررسی نمرات مقیاس

هویتی مارسیا در نوجوانان

  مرضیه نوروزپور

ي بهداشت روانی و علوم رفتاري،دانشکده

پزشکی تهران، مرکز تحقیقات انستیتو روان

، علوم پزشکی ایراندانشگاه بهداشت روان، 

، ایرانتهران

  

  بنفشه غرایی*

ي بهداشت روانی و علوم رفتاري،دانشکده

علوم دانشگاه پزشکی تهران، انستیتو روان

  ، ایرانتهران، پزشکی ایران

  

  احمد عاشوري

ي بهداشت روانی و علوم رفتاري،دانشکده

علوم دانشگاه پزشکی تهران، انستیتو روان

، ایرانتهران، پزشکی ایران

  

  مجتبی حبیبی

علوم پزشکیدانشگاه  ي خانواده،پژوهشکده

  ، ایرانتهران، شهید بهشتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مولف مسئول*

ي بهداشت روانی و علوم رفتاري،دانشکده

پزشکی تهران، مرکز تحقیقات انستیتو روان

، علوم پزشکی ایراندانشگاه بهداشت روان، 

، ایرانتهران

gharraee.b@iums.ac.ir  

  29/06/93: تاریخ وصول

  17/03/94: تاریخ تایید

خالصه

یابی در نوجوانی و مشکالتی که متعاقب این با توجه به نقش مهم هویت:مقدمه

شناسی روانی در مراحل ساز آسیبتواند زمینهگیرد که میمرحله صورت می

- نامهرخ شخصیتی پرسشي حاضر بررسی نیمهدف از مطالعهبعدي رشد گردد،

هاي در وضعیت) MMPI-A(نوجوانان -سوتاي چندوجهی شخصیتی مینه

  .باشدیمختلف هویتی در نوجوانان م

رویدادي و مقطعی شامل تمام ي آماري این پژوهش پسجامعه: کارروش

- روش نمونه. دانشگاهی بودآموزان شهر تهران در مقطع دبیرستان و پیشدانش

- نفر از دانش 506اي بوده و گروه نمونه شامل اي چندمرحلهگیري از نوع خوشه

ي شهر تهران چهار منطقه صورت تصادفی از به) پسر 276دختر و  273(آموزان 

هاي فرایند هویت ایگو و شخصیتی نامهانتخاب شدند و به سئواالت پرسش

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده. نوجوان پاسخ دادند-سوتاچندوجهی مینه

  .و آمار توصیفی تحلیل شدند 18ي نسخه

هاي هویتی در وضعیتدر تمام هازیرمقیاستمام میانگین نمرات : هایافته

در دختران در وضعیت مقیاس پارانویا خردهتنها. ي بهنجار قرار داشتمحدوده

 60نمرات تی بین (ي خاکستري ي هویت در محدودههویت ایدئولوژیکی وقفه

باشد ولی بالقوه دار نمیقرار گرفته که با وجود آن که از نظر بالینی معنی) 65تا 

  .نمایدتواند مشکالتی را ایجاد می

هاي هویتی ضبط، وقفه و رخ شخصیتی نوجوانان در وضعیتنیم:گیرينتیجه

ي چندوجهی نامهي بهنجار است  و پرسشپراکندگی هویت در محدوده

نوجوانان توانسته است با در نظر گرفتن مسایل مربوط به -سوتاشخصیتی مینه

یر هستند، بحران هویت در نوجوانان و مشکالتی که نوجوانان با آن درگ

  .شناسی روانی افتراق دهدي بهنجار بودن را از آسیبمحدوده

هویت، شخصیت، مقیاس، نوجوان:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

انجام شده و با منافع  خاصیي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بدون حمایت مالی نهاد ي کارشناسی ارشد بوده و با تایید کمیتهنامهبرگرفته از پایاناین مطالعه 

.گردددر پژوهش تقدیر و تشکر میدهنکنآموزان شرکتهمکاري مسئولین آموزش و پرورش استان تهران و دانشاز  .نویسندگان ارتباطی نداشته است
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مقدمه

ي زیستی، روانی و هاي عمدهگذر از کودکی به نوجوانی با چالش

رو است و این باور کلی وجود دارد که فرایندهاي رشد و اجتماعی روبه

ها و الگوهاي رفتاري نوجوانان منعکس نمو در حاالت هیجانی، نگرش

یابی به تفکر این دوره با تغییرات فیزیولوژیکی سریع، دست). 1(شود می

ثباتی خلقی، نگرانی در مورد آینده، تالش براي انتزاعی، عدم تعادل و بی

- کسب تایید دیگران و به خصوص همساالن، حاالت رویارویی و خیال

شود که تمام این تحوالت در ضمن این که به رشد پردازي مشخص می

کند، او را در معرض بسیاري از مشکالت قرار ی نوجوان کمک میطبیع

  ).2(دهد می

اریکسون در شناخت و تفسیر مسایل مربوط به این دوره، از عنوان 

دارد که هویت عبارت است از وي  بیان می. یابی نام برده استهویت

ي اصلی در طول این و وظیفه) 3(احساس نسبتا پایدار از یگانگی خود 

مراحل رشد ). 4(باشد گیري یک حالت باثبات هویتی میه، شکلدور

دهد که هدف ابتدایی و اصلی اجتماعی اریکسون نشان می-روانی

ي منسجم و پایدار هویت در مقابل سردرگمی هویت نوجوانی، توسعه

ي اریکسون در نظریه. اجتماعی است- ي روانیباشد که یک وظیفهمی

گیري تعریفی از خود و بررسی نوجوان در شکلخود بیان کرد که جدال 

ي تحصیلی، مانند انتخاب رشته(هاي مختلف هاي متعدد براي حوزهگزینه

باشد که نوجوان در همگی شامل بحرانی می...) ي دوستان و شغل، شبکه

شناسی کند و وي این تجارب را از آسیبطول این مرحله تجربه می

دیگر تاکید کرد که ناتوانی براي کنار آمدن  روانی افتراق داد اما از سوي

شود زیرا در این وضعیت، فرد هنوز براي با این بحران نابهنجار تلقی می

داند کیست و در این سئواالت خود پاسخ مناسبی پیدا نکرده است و نمی

این سردرگمی خود را به صورت انواع اختالالت . دنیا چه نقشی دارد

پریشی آشکار نشان نزل، بزهکاري یا حتی روانرفتاري مانند فرار از م

  ).5(دهد می

شناسان مختلف مورد پس از اریکسون نیز، مقوله هویت از سوي روان

در این بین، پارادایم وضعیت هویتی که توسط . مطالعه قرار گرفته است

ترین یافتهترین و بسطشدهاز شناخته. ارایه گردید 1966مارسیا در سال 

یابی توسط مارسیا پیامد فرایند هویت). 6،7(رود به شمار می این نظریات

. به صورت یک محور دوبعدي شامل تعهد و اکتشاف ترسیم شده است

هاي ها، باورها و نقشاکتشاف به این معنا است که فرد تا چه اندازه ارزش

هاي شغلی، ارتباط با جنس مخالف، مانند گزینه(اجتماعی گوناگون 

در حالی که . دهدرا مورد بررسی قرار می...) ادگی، و هاي خانونقش

از ). 4(ها اشاره دارد ها و هدفاي پایدار از ارزشتعهد به کسب مجموعه

کسب هویت : آیدترکیب این دو بعد چهار وضعیت هویتی پدید می

احساس تعهد (، ضبط هویت )هااکتشاف و تعهد باال نسبت به ارزش(

رسیدن به تعهد بدون کاوش کردن (ي هویت ، وقفه)بدون کاوش کردن

و پراکندگی ) ها و عقاید والدین و دیگر منابع قدرتو پذیرفتن ارزش

ي مارسیا، هویت چهارگانه). 8) (فقدان کاوش و احساس تعهد(هویت 

ي رشدي نیست، ماهیت ثابتی نداشته لزوما مراحل مختلفی از یک زنجیره

با این وجود ). 9(گرگونی شود و ممکن است به مرور زمان دستخوش د

سالگی  18-22هاي مارسیا مکررا بیان داشته که بحران نوجوانی در سال

هاي هاي هویتی بر آن هستند که هویت را در سالشود و وضعیتحل می

  ).7(گیري کنند آخر نوجوانی اندازه

ي هویت از لحاظ کنند که کسب و وقفههاي زیادي تایید میپژوهش

در مقابل . شناختی مسیرهاي سالمی به سمت هویت پخته هستندروان

باشند و با انواع ضبط و پراکندگی هویت بلندمدت، ناسازگارانه می

) ریزریز و بیرونمشکالت درون(شناختی اختالالت جسمانی و روان

توان گفت که بسیاري از در نتیجه می). 10-6،7،13(مرتبط هستند 

در سردرگمی هویت دارد که به تبع آن باعث  اختالالت نوجوانان ریشه

- اریکسون در این مورد چنین می. شودسردرگمی نقش در نوجوانان می

در صورتی که نوجوان نسبت به هویت خود دچار تردید شده و : نویسد

ي کاوش را سپري کرده و تعهد کسب کند، بروز وقایع نتواند مرحله

ایل در زمان درست تشخیص داده بزهکارانه، شایع خواهد بود اگر این مس

شده و درمان شوند باعث پیشگیري بسیاري از مشکالت در سنین 

  ).14(شود بزرگسالی می

با توجه به افزایش تعداد نوجوانان و جوانان در ساختار جمعیتی ایران 

هاي شخصیتی نوجوانی با در ، اهمیت و ضرورت شناسایی ویژگی)15(

ي خاص این دوره، جهت تشخیص و هانظر داشتن مشکالت و بحران

ابزار متنوع و مختلفی . شودروز آشکارتر می درمان دقیق و به موقع روز به

یکی از پرکاربردترین . هاي شخصیتی موجود استبراي سنجش ویژگی

ي چندوجهی نامهها در مراکز درمانی و پژوهشی، پرسشاین آزمون

سوتاشخصیتی مینه
1

)A-MMPI (یابی آرچرزمینه. باشدمی
2

و همکاران  

پرکاربردترین ابزار عینی در سنجش  A-MMPIنشان داده است که 

تواند یک ابزار مناسب این آزمون می. نوجوانان است

غربالگري براي شناسایی بسیاري از اختالالت در سنین /تشخیصی

  ).16،17(نوجوانی باشد 

آنا فروید  و آرچر در کتاب خود با استناد به نظریات استانلی هال، 

هاي اي در حوزهکند که نوجوانی با تغییرات گستردهاریکسون، بیان می

شناختی همراه است و نوجوانانی که این تغییرات زیستی، شناختی و روان

                                                
1Multiphasic Personality Inventory-Adolescent
2Archer
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دهند در معرض هاي مربوط به این مرحله را نشان نمیو چالش

د که نوجوانان داراو به نقل از آنا فروید، بیان می. ناسازگاري قرار دارند

- که از جمله می(دهند هاي خود نشان مینوساناتی را در برخی ویژگی

ها، طغیان علیه خانواده و توان به عشق ورزیدن به خانواده و نفرت از آن

هاي متعدد ها، تقلید از دیگران در مقابل جستجوي گزینهوابستگی به آن

د باعث برافراشته شدن تمامی این موار). براي رسیدن به قطعیت اشاره کرد

در ) مانند اسکیزوفرنیا، پارانویا و انحراف اجتماعی(برخی از مسایل 

شناختی نیستند ها آسیبشود، در صورتی که این برافراشتگینوجوانان می

اگر چه واضح و روشن است که مرز ). 17(شوند و طبیعی محسوب می

رفتارها اغلب مبهم و شناختی داشتن و یا طبیعی بودن این بین آسیب روان

- این ادعا را مطرح می A-MMPIدشوار است، با این وجود طراحان 

توانند با لحاظ کردن اهمیت این دوره و تغییرات زیستی، کنند که می

شناختی مهم در این مرحله، ابزاري را در اختیار شناختی و روان

وجوانان با ها در تمایز گذاشتن ندرمانگران قرار دهند که بتوانند به آن

مشکالت سالمت روانی و نوجوانان بهنجار کمک کند و نیز بتوانند 

  .تشخیص درمانی مناسبی را مطرح نماید

یابی در نوجوانی و مسایل و مشکالتی حال با توجه به نقش مهم هویت

تواند تاثیرات پایایی در گیرد که میکه متعاقب این مرحله صورت می

-Aشود که آیا د این سوال مطرح میمراحل بعدي رشد برجاي بگذار

MMPI یابی ي هویتتوانسته است ابعاد مختلف درگیر در حوزه

شناختی روانی در نظر بگیرد و آیا افرادي نوجوان را در تشخیص آسیب

ها در که در وضعیت هویتی با پختگی کمتر قرار دارند نمرات تی آن

  .هاي آزمون برافراشته خواهد شدمقیاس

  کارروش

 53/16میانگین (سال  18تا  15ي سنی آموز در دامنهدانش 550تعداد 

ي مختلف آموزش و از چهار منطقه) سال 21/1سال با انحراف معیار 

آزمودنی به دلیل تکمیل  44تعداد . پرورش شهر تهران انتخاب شدند

- ي ناقص از فرایند مطالعه کنار گذاشته شدند و تعداد پرسشنامهپرسش

فراوانی . رسید) دختر 233پسر و  273(نفر  506ر مجموع به ها دنامه

آموزان در چهار مقطع تحصیلی اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستان دانش

کنندگان درصد از شرکت 5/27. نفر بود 120و  131، 132، 123ترتیب به

 1/22ي علوم تجربی، درصد در رشته 3/26، ي تحصیلی ریاضیدر رشته

) عمومی(درصد نیز در سال اول  1/22ي علوم انسانی و درصد در رشته

ها آموزان نیز از آني تحصیالت والدین دانشدرباره. کردندتحصیل می

درصد دیپلم،  52درصد از مادران تحصیالت زیر دیپلم،  5/12: سئوال شد

درصد تحصیالت کارشناسی ارشد و  5/8درصد کارشناسی و  1/27

درصد از پدران داراي تحصیالت زیر دیپلم،  3/7چنین، هم. دکترا داشتند

درصد کارشناسی  1/27درصد کارشناسی و  2/32درصد دیپلم،  4/33

: عبارت بود ازمالك ورودي براي انتخاب نمونه. ارشد و دکترا بودند

داشتن   -1:هاي خروج عبارت بودند ازمالكو  سال 18تا 15سن بین

عدم امضاي -2یکی از مقاطع تحصیلی، مردودي در يهگونه سابقهر

هاي باالتر بودن هر یک از نمرات مقیاس-3، اخالقی يهنامرضایت

  .)T<65(از حد بهنجار A-MMPIاعتباري

  ابزار پژوهش

ي فرایند هویت ایگونامهپرسش-الف
1

)EIPQ(:64نامه این پرسش 

اصال موافق از خیلی موافقم تا (طیف لیکرت دارد که به صورت  ماده

ي نامه را بر پایهمارسیا این پرسش. شودها پاسخ داده می به آن )نیستم

هاي ایدئولوژیک هاي هویت ایگو طراحی نمود و ارزشالگوي وضعیت

ي زندگی را با عنوان هویت مربوط به سیاست، مذهب و فلسفه

هایی از شامل جنبه(ایدئولوژیکی و نیز روابط میان فردي و اجتماعی 

را )هاي جنسیتی وتفریحاتوابط دوستانه، ارتباط با جنس مخالف، نقشر

بویز و چندلر). 18(دهد فردي مورد بررسی قرار میبا عنوان هویت میان
2
 

هاي هشتم تا دوازدهم دانش آموز دختر و پسر سال 61در بررسی

دبیرستان، پایایی این ابزار را به کمک آلفاي کرونباخ در حد خوب 

اوکانر.)19(نمودند گزارش 
3

65/0ي نیز آلفاي کرونباخ را در دامنه 

مردان در موقعیت ضبط (83/0تا ) زنان در موقعیت پراکندگی هویت(

ي نوجوانان ایرانی، غرایی، براي در نمونه). 20(گزارش نمود ) هویت

 30ي دو هفته روي نامه را به فاصلهبررسی پایایی این ابزار، پرسش

- اجرا نمود و آلفاي کرونباخ براي وضعیت) دختر 15سر و پ 15(نوجوان 

و به کمک روش بازآزمایی  91/0تا  71/0اي از هاي مختلف در دامنه

  ).5(به دست آمد  95/0

-MMPI(نوجوانان-سوتامینهچندوجهی شخصیتی يهنامپرسش-ب

A(:ها  دارد که به صورت صحیح یا غلط به آنماده 478نامه این پرسش

 31شاخص اعتباري،  6مقیاس بالینی،  10شود و شامل داده می پاسخ

شناسی مقیاس آسیب 5مقیاس محتوایی،  15لینگوز و زیرمقیاس هریس

مقیاس تکمیلی است 6و گرایی اجتماعیزیرمقیاس درون 3شخصیتی، 

هاي ي استاندارد شده براي مقیاسضریب بازآزمایی در نمونه. )17(

تا  6/0هاي بالینی بین و براي مقیاس 5/0تا  49/0اعتباري بین 

ضریب همسانی درونی به روش آلفاي کرونباخ . گزارش شده است82/0

هاي بالینی بین و براي مقیاس 89/0تا  4/0هاي اعتباري بین نیز براي مقیاس

 MMPI-Aسنجی هاي روانویژگی). 21(به دست آمد  83/0تا  55/0

. قرار گرفته است مطالعهمورد بیبیدر ایران توسط غرایی، عاشوري و ح

                                                
1Ego Identity Process Questionnaire
2Boyes and Chandler
3O’Conner
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نوجواناني جامعهدراستفادهبرايمقیاساینکهبودآنازنتایج حاکی

حداقل و . استبخشیرضایتسنجیروانهايویژگیدارايایرانی

گرایی درون(82/0و ) نابسامدي(41/0حداکثر ضریب بازآزمایی 

هاي اعتباري تمام شاخصچنین میزان پایایی هم. به دست آمد) اجتماعی

 61/0باالتر از ) و ناهماهنگی پاسخ صحیح یربه جز ناهماهنگی پاسخ متغ(

بود69/0هاي بالینی نیز باالتر از میزان پایایی تمامی مقیاس. به دست آمد

بررسی روایی . )22()به دست آمد 61/0به جز خودبیمارانگاري که (

استانداردي هنمربابرابررشبي هنمرتشخیصی این ابزار نشان داد که 

65=T،تاسقبول قابلبالینیکاراییوداراي حساسیت.  

ي اخالق دانشگاه و هماهنگی الزم براي اخذ بعد از اخذ مجوز از کمیته

ي  آموزش و پرورش و تکمیل فرم ي پژوهش ادارهمجوز از کمیته

صورت کنندگان، ابزار پژوهش به رضایت آگاهانه توسط شرکت

SPSSافزار کمک نرم باهادادهتحلیل. گروهی در کالس اجرا شد

انجام ) میانگین و انحراف استاندارد(آمار توصیفی روش  و 18ي نسخه

  .گرفت

  نتایج

درو  EIPQدرکنندگان شرکت نمراتاستانداردانحرافومیانگین

شدههیارا2و  1ولاجددرMMPI-Aهاي بالینی و اعتباري مقیاسزیر

  .است

  

هاي بالینی و اعتباري هاي توصیفی مربوط به مقیاسشاخص-1جدول

MMPI-A به تفکیک جنس

پسراندختران

هاي  زیرمقیاس Tنمرات 

MMPI-A

انحراف   میانگین

استاندارد

انحراف   میانگین

استاندارد

VRIN36/5007/978/4983/9

TRIN77/4848/866/5186/8

F109/5188/806/4950/10

F2  02/5127/911/4927/10

F10/5199/805/4951/10

L32/4917/972/5003/10

K38/4929/953/5035/10

Hs51/4996/942/5079/9

D88/4813/996/5042/10

Hy79/4969/918/5007/10

Pd73/5193/852/4842/10

Mf14/5718/654/4488/6

Pa80/4959/917/5014/10

Pt78/4940/919/5029/10

Sc60/4926/934/5041/10

Ma11/5019/991/4945/10

Si28/4906/961/5052/10

هاي توصیفی مربوط به وضعیت هویتی به تفکیک شاخص-2جدول

جنس

  پسران  دختران  

انحراف   میانگین  

استاندارد

انحراف   میانگین

استاندارد

وضعیت هویت 

ایدئولوژیکی

    

35/2936/422/2902/6  پراکندگی هویت

29/3294/503/3221/6  ضبط هویت

75/2723/550/2743/5  ي هویتوقفه

47/2596/689/2563/7  کسب هویت

وضعیت هویت 

  فردي میان

  
  

    

70/3103/662/3109/6  پراکندگی هویت

96/2872/697/3015/7  ضبط هویت

69/2642/526/2660/6  ي هویتوقفه

98/2438/501/2533/5  کسب هویت

  

هاي هویتی ایدئولوژیکی و  رخ شخصیتی نوجوانان در وضعیتنیم

ي هویت و پراکندگی هویت، به تفکیک فردي ضبط هویت، وقفه میان

  .ارایه شده است 6تا  1جنس در نمودارهاي 

  

  
  

نوجوانان در وضعیت هویت رخ شخصیتی نیم -1نمودار 

  ایدئولوژیکی ضبط هویت به تفکیک جنس
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فردي  رخ شخصیتی نوجوانان در وضعیت هویت میاننیم-2نمودار

  ضبط هویت به تفکیک جنس

  

  

رخ شخصیتی نوجوانان در وضعیت هویت نیم -3نمودار 

  ي هویت به تفکیک جنسایدئولوژیکی وقفه

  

  

فردي  نوجوانان در وضعیت هویت میانرخ شخصیتی نیم -4نمودار 

  ي هویت به تفکیک جنسوقفه

  

رخ شخصیتی نوجوانان در وضعیت هویت نیم -5نمودار 

  ایدئولوژیکی پراکندگی هویت به تفکیک جنس

  

  

فردي  رخ شخصیتی نوجوانان در وضعیت هویت میاننیم -6نمودار 

  پراکندگی هویت به تفکیک جنس

  

بحث 

هاي پژوهش الزم به ذکر است مارسیا در بیان یافتهقبل از پرداختن 

- هاي بحران هویت در سالگیري پیامدي خود تاکید دارد که اندازهنظریه

باشد و قبل از این سنین احتمال آن که نوجوانان سالگی می 18- 22هاي 

، در پژوهش حاضر از )23(ي کسب هویت دست یابند کم است به مرحله

بینی صورت طبق پیش. هویت صرف نظر شدبررسی وضعیت اکتساب 

آموزان در ي حاضر هیچ کدام از دانشنفر نمونه 506گرفته از بین 

هاي به دست آمده که نتایج داده. ي کسب هویت قرار نداشتندمرحله

باشد نیز گویاي این ي آماري آن نوجوانان مقطع دبیرستان میجامعه

، بر )5(براي مثال در پژوهش صورت گرفته توسط غرایی . موضوع است

0

10

20

30

40

50

60

VRIN F1 F K D Pd Pa Sc Si
دختران پسران

0

10

20

30

40

50

60

70

VRIN F1 F K D Pd Pa Sc Si

دختران پسران

0

10

20

30

40

50

60

70

VRIN F1 F K D Pd Pa Sc Si

دختران پسران

0

10

20

30

40

50

60

VRIN F1 F K D Pd Pa Sc Si

دختران پسران

0

10

20

30

40

50

60

VRIN F1 F K D Pd Pa Sc Si

دختران پسران



297 Fundamentals of Mental Health, 17(6), Nov-Dec 2015 هویتی مارسیاوضعیت هاي  و                                                       MMPI-A

دانشگاهی نیز درصد آموزان مقطع سوم دبیرستان و پیشروي دانش

هویت (کوچکی از افراد نمونه در وضعیت کسب هویت قرار داشتند 

  %).11/6و هویت بین فردي % 8/8ایدئولوژیکی، 

هاي اعتباري و بالینی در وضعیت هاي ضبط میانگین نمرات مقیاس

هاي زیاد در ي هویت و آشفتگی هویت، با وجود تفاوتهویت، وقفه

ها قرار دارند، هاي شخصیتی افرادي که در هریک از این وضعیتویژگی

- در نمره) 17(همان طور که آرچر . ي بهنجار قرار دارددر محدوده

ند، میانگین نمرات کبحث می MMPI-Aرخگذاري و تفسیر نیم

 MMPI-A. بهنجار قرار داردي در محدوده 40- 60ي ها در دامنهمقیاس

هاي ي بهنجار و مقیاسهاي برافراشتهچنین تمایزي را بین مقیاسهم

اصلی که از   MMPIبر خالف. انددار بالینی قایل شدهي معنیبرافراشته

کند، رمال استفاده میي بالینی و ني برش بین نمرات برافراشتهیک نقطه

MMPI-A این محدوده ). 24(ي خاکستري است شامل یک محدوده

ي گذاري را بین است که محدوده 60-65بین  Tاي از نمرات دامنه

ي فرد در این محدوده اگر نمره. گیردنمرات طبیعی و بالینی در نظر می

انی تواند باعث نگري بالقوه که میقرار بگیرد، به صورت یک حوزه

دار شود اما از نظر بالینی معنینسبت به شخص باشد، در نظر گرفته می

همان طور که پیشتر بحث شد آرچر ادعا داشت که در ). 24(نیست 

ي جدید آزمون مخصوص نوجوانان بر آن بوده است تا تمامی نسخه

شناختی را که در این دوره به تغییرات فیزیولوژیکی، شناختی و روان

هاي آزمون اثر تواند بر روي پاسخ نوجوانان به مادهپیوندد و میوقوع می

بگذارد را در نظر داشته و با این وجود ابزاري را در اختیار درمانگران قرار 

شناسی روانی و نوجوانان بهنجاري که در حال دهد که بتوانند بین آسیب

ط در وضعیت ضب). 17(عبور از بحران هویت هستند، تمایز قایل شود 

ي مارسیا جزو هویت نیز با توجه به این که این وضعیت در نظریه

هاي با پختگی کمتر است، شاهد آن هستیم که میانگین نمرات وضعیت

ي طبیعی و بهنجار قرار دارد و تنها در دختران آموزان در محدودهدانش

هاي بالینی مربوط به وضعیت هویت ایدئولوژیکی ضبط در میان مقیاس

میانگین باالتري را داشته  Hsو در پسران  Mfهاي بالینی یاسهویت، مق

چنین در وضعیت هویتی هم. ي خاکستري بودکه نزدیک به محدوده

 Mfو دختران در مقیاس  Siفردي ضبط هویت، پسران در مقیاس میان

ي بهنجار قرار میانگین باالتري را داشتند ولی با این وجود در محدوده

توان بیان داشت که پژوهش حاضر این ادعاي آرچر میبنابراین . داشتند

این در . کندرا مبنی بر در نظر گرفتن مسایل رشدي نوجوانان تایید می

هاي پیش به حالی است که مطالعات اندك صورت گرفته که در سال

شناسی روانی با ارزیابی ارتباط بین مراحل رشد هویت نوجوانان و آسیب

که مخصوص بزرگساالن بوده و بر  MMPIی ي اصلاستفاده از نسخه

مبناي این گروه سنی هنجاریابی شده بود، پرداخته بودند، به نتایج 

ي بین براي مثال نتایج پژوهشی که به بررسی رابطه. متفاوتی دست یافتند

رشد ایگو و الگوهاي سازگاري در نوجوانان پرداخت، نشان داد که 

داري د ایگو هستند، به طور معنیتر رشنوجوانانی که در سطوح پایین

هاي هیپوکندریا، اسکیزوفرنیا، ضعف روانی نمرات باالتري را در مقیاس

نوجوانانی که در سطوح باالتر رشد ایگو قرار . و هیپومانیا کسب کردند

. و مطلوبیت اجتماعی نمرات باالتري را کسب کردند Kدارند در مقیاس 

ي شخصیتی نامهها از پرسشودنیبراي ارزیابی الگوهاي سازگاري آزم

  ).25(استفاده کرد  MMPIسوتا مینه

چنین در پژوهش دیگر نیز آشمن و مانوسوتیزهم
1

- ، نیز به بررسی رابطه

نتایج . پرداختند MMPIهاي هویتی و نمرات آزمون ي بین وضعیت

که در (ي پختگی ها نشان داد که افراد با باالترین درجهتحقیقات آن

، )باشندي اکتساب هویت میبندي وضعیت هویتی مارسیا در مرحلهطبقه

افرادي . ي بهنجار قرار داشتدر محدوده MMPIشان در آزمون نمرات

قرار ) کاوش زیاد بدون تعهد(ي هویت که در وضعیت هویتی وقفه

شناختی داشتند، الگویی از نمرات را ارایه دادند که نشانگر تعارض روان

رات افراد در وضعیت ضبط هویت نیز مشابه افراد در الگوي نم. بود

در افرادي که  MMPIالگوي نمرات . ي هویت بودوضعیت وقفه

ي طبیعی و بهنجار واقع وضعیت هویت آشفته قرار داشتند نیز در محدوده

  ).26(شده بود 

در دختران در وضعیت هویت  Paعالوه بر این، تنها مقیاس 

ي خاکستري قرار گرفته که با ر محدودهي هویت دایدئولوژیکی وقفه

تواند باشد ولی بالقوه میدار نمیوجود آن که از نظر بالینی معنی

  .مشکالتی را ایجاد نماید

- در دختران می Paهاي متوسط در در مالحظات مربوط به برافراشتگی

شود، بینیم که تا حدي ناسازگاري و عدم توافق با والدین گزارش می

هاي وسواسی نیز این افراد زودرنجی، اضطراب و رفتارچنین در هم

راستا با تحقیقات صورت این نتایج هم). 27(مشاهده گردیده است 

ي دارند نوجوانان در مرحلهباشد که بیان میگرفته در این خصوص می

ي هویت با مشکالتی مانند اضطراب باال، تعارض با منابع قدرت و وقفه

نوجوانان در این . کنندن دست و پنجه نرم میایستادگی در مقابل آنا

هاي خود هستند و ممکن است نسبت به مرحله در پی کشف گزینه

هاي بسیاري از مسایل، دچار شک و تردید شده و در پی کشف گزینه

  ).28(نماید جدید باشند که این مسئله تا حدي بحران مربوطه را توجیه می

پردازانی مانند هاي نظریهاهنتایج تحقیق حاضر، در راستاي دیدگ

گیري هویت را یکی از وظایف باشد که شکلاریکسون و مارسیا می

                                                
1Oshman and Manosevitz
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کنند که جدال نوجوان در بیان تعریفی اساسی نوجوان شمرده و بیان می

مانند انتخاب (هاي مختلف هاي متعدد براي حوزهاز خود و بررسی گزینه

همگی بخشی از بحرانی ...) ي دوستان و ي تحصیلی، شغل، شبکهرشته

کند و باید این تجارب باشد که نوجوان در طول این مرحله تجربه میمی

- پژوهش حاضر نیز نشان داد که نیم. شناسی روانی افتراق دادرا از آسیب

باشد و رخ شخصیتی نوجوانان در این سه وضعیت هویتی بهنجار می

هاي مربوط به این دوره توانسته است با نگاه به مسایل و بحران) 17(آرچر 

شناختی روانی را از آزمونی را ارایه دهد که نوجوانان دچار آسیب

با این وجود باید به این نکته نیز توجه داشت . نوجوانان بهنجار تمییز دهد

کند ناتوانی براي کنار آمدن با این که همان طور که اریکسون مطرح می

ین وضعیت، فرد هنوز براي شود زیرا در ابحران، نابهنجار تلقی می

داند کیست و در این دنیا سئواالت خود پاسخ مناسبی پیدا نکرده و نمی

این سردرگمی خود را به صورت انواع اختالالت رفتاري . چه نقشی دارد

دهد پریشی آشکار نشان میمانند فرار از منزل، بزهکاري یا حتی روان

هاي هر یک از وضعیت در نتیجه با شناسایی مشکالت مربوط به). 5(

هویتی و اثراتی که بر زندگی فردي، خانوادگی، تحصیلی و در نگاه 

ي مناسب و تر اثراتی که بر جامعه دارند، اقدام براي یک مداخلهوسیع

آموزش به نوجوانان جهت گذر از آشفتگی هویت و کسب یک هویت 

هاي مالی و رسد و باعث کاهش خسارتمنسجم، ضروري به نظر می

  .گرددمعنوي بر نوجوان، خانواده و جامعه می

این آزمون توانسته است مسایل مربوط به بحران هویت در نوجوانان و 

شناسی روانی افتراق دهد اما در تفسیر آزمون مشکالت آنان را از آسیب

  .باشددر نظر گرفتن مالحظات رشدي، ضروري می

  گیرينتیجه

چندوجهی ي نامهرخ شخصیتی پرسشاین پژوهش با هدف بررسی نیم

هاي مختلف هویتی در نوجوانان در وضعیت نوجوانان-سوتامینهشخصیتی

رخ شخصیتی نوجوانان در نشان داد که نیمصورت گرفت و نتایج 

ي بهنجار هاي هویتی ضبط، وقفه و پراکندگی هویت در محدودهوضعیت

بینی آرچر، این آزمون توانسته است با در نظر گرفتن طبق پیش. است

مسایل مربوط به بحران هویت در نوجوانان و مشکالتی که نوجوانان با آن 

شناسی روانی افتراق بودن را از آسیبي بهنجار درگیر هستند، محدوده

شناختی باشد باعث آسیبدهد و این بحران که براي نوجوان بهنجار می

                                          .       .ها نگرددرخ شخصیتی آنشدن نیم

References
  

1. Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Ormel J. Mental health problems during puberty: Tanner stage-related differences in 
specific symptoms. J Adolesc 2011; 34: 73-85.
2. World Health Organization. World health report. Geneva: WHO; 1998.
3. Editorial of the Foundation of Professionals in Service for Adolescents. The intersection of identity development and 
peer relationship processes in adolescence and young adulthood: Contributions of the special issue. J Adolesc 2012; 35:
1409-15.
4. Duriez B, Smits I, Goossens L. The relation between identity styles and religiosity in adolescence: Evidence from a 
longitudinal perspective. Pers Indiv Dif 2008; 44(3): 1022-31.
5. Gharraee B. [Identity status of adolescents in Tehran]. Ph.D. Dissertation. Tehran Psychiatric Institute, Iran 
University of Medical Sciences, 2003. (Persian)
6. Vleioras G, Bosma HA. Are identity styles important for psychological well-being? J Adolesc 2005; 28: 397-409.
7. Meeus W, Schoot R, Keijsers L, Branje S. Identity statuses as developmental trajectories: A five-wave longitudinal 
study in early-to-middle and middle-to-late adolescents. J Youth Adolesc 2012; 41: 1008-21.
8. Kroger J, Martinussen M, Marcia JE. Identity status change during adolescence and young adulthood: A meta-
analysis. J Adolesc 2010; 33: 638-98.
9. Berzonsky MD, Kuk LS. Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Pers Indiv Dif 2005; 
39(1): 235-47.
10. Wiley RE, Berman SL. The relationships among caregiver and adolescent identity status, identity distress and 
psychological adjustment. J Adolesc 2012; 35: 1203-13.
11. Dumas TM, Ellis WE, Wolfe DA. Identity development as a buffer of adolescent risk behaviors in the context of 
peer group pressure and control. J Adolesc 2012; 35: 917-27.
12. Berman SL, Weems CF, Petkus VF. The prevalence and incremental validity of identity problem symptoms in a 
high school sample. Child Psychiatr Hum Dev 2009; 40(2): 183-95.
13. Luyckx K, Schwartz SJ, Goossens L, Soenens B, Beyers W. Developmental typologies of identity formation and 
adjustment in female emerging adults: A latent class growth analysis approach. J Res Adolesc 2008; 18: 595-619.
14. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 10th

ed. USA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
15. Iran Statistics Center. Results of the general census. [cited 2012]. Available from: URL;  
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/sarshomari90_nahaii.pdf



299 Fundamentals of Mental Health, 17(6), Nov-Dec 2015 هویتی مارسیاوضعیت هاي  و                                                       MMPI-A

16. Cashel ML, Ovaert L, Holliman NG. Evaluating PTSD in incarcerated male juveniles with the MMPI-A: an 
exploratory analysis. J Clin Psychol 2000; 56(12): 1535-49.
17. Archer RP. MMPI-A: Assessing adolescent psychopathology. London: Lawrence Erlbaum Associates; 2005.
18. Grotevant HD, Adams GR. Development of an objective measure to assess ego identity in adolescence: Validation 
and replication. J Youth Adolesc 1984; 13(5): 419-38.
19. Boyes MC, Chandler M. Cognitive development, epistemic doubt, and identity formation in adolescence. J Youth 
Adolesc 1992; 21(3): 277-304.
20. O’Conner BP. Identity development and perceived parental behavior as sources of adolescent egocentrism. J Youth 
Adolesc 1995; 24(2): 205-27.
21. Archer RP. MMPI-A: Assessing adolescent psychopathology. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 
1997.
22. Gharraee B, Ashouri A, Habibi M. [Validation of Minnesota Multiphasic Personality Inventory- Adolescent 
(MMPI-A) in the Iranian sample]. Mental Health Research Center, Tehran, Iran; 2012: 89-190. (Persian)
23. Meeus W. Studies on identity development in adolescence: An overview of research and some new data. J Youth 
Adolesc 1996; 25(5): 569-98.
24. Barrios DR. (2004). The MMPI-A normal K+ profile: Prevalence and code type characteristics in an adolescence 
inpatient population. Ph.D. Dissertation. Hartford: The University of Hartford, 2004.
25. Schneider P. The immaturity scale of the MMPI-A: An empirical study of its relationship to Loevinger's model of 
ego development, and correlation external variables. Ph.D. Dissertation. New York: The University of Pace, 1996.
26. Oshman H, Manosevitz M. The impact of the identity crisis on the adjustment of late adolescent males. J Youth 
Adolesc 1974; 1(3): 207-16.
27. Groth-Marnat G. Handbook of psychological assessment. Hoboken, New Jersey: John Wiley and sons; 2003.
28. Kroger J, Marcia JE. The identity statuses: Origins, meanings, and interpretations. Handbook of identity theory and 
research. New York: Springer; 2011: 31-53.

  


	abs persian norouzpour-final.pdf
	persian norouzpour-final.pdf

