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 دهیچک

ای رو که به معنگیری هویت از آنگیری هویت بسیار حائز اهمیت است و شکلدوره نوجوانی از لحاظ شکل مقدمه:
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گیری لپویشی شکانسجامی و روابط موضوعی به بررسی اثربخشی بسته روانگری، خودشناسی تحلیلمفاهیم روان
 های روابط موضوعی پرداخته شده است. موفق بر فرآیند خودشناسی انسجامی و مولفه هویت

هستند. با توجه با  ساله ایرانی 22تا 18 باشد. نوجوانانکه از نوع شبه آزمایشی می حاضر، پژوهش آماری جامعه روش:
 دو گروه جایگزین شدند. برایگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در نفر با روش نمونه 24ماهیت پژوهش 
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 مقدمه  
چنان به سرعت  ،هویت جهانی که در آن به سر می بریم

نمایی حتی کلی از آن آسان  یئهدهد که اراتغییر شکل می
ثباتی در تمام مظاهر جهان امروز به نیست. این سرعت و بی

روشنی نمایان است و انسان به عنوان محور اصلی این 
این جریان ناگزیر  "للومع"و  "عامل"هم زمان ها، دگرگونی

، از ی بروز و ظهور عوارض آن شده استقرار گرفته و عرصه
های هویت انسانی به سرعت در حال تغییر و این رو مقوله

 دگرگونی هستند.  

یکی از مراحل تحول انسانی است که چالش  نوجوانی
 ا،هارزش انتخاب [.1گیری هویت در آن رخ می دهد]شکل

 هویت اصلی های مشخصه  ترینمهم زندگی، اهداف و باورها،
ای مرحله [.2هند]دمی تشکیل جوانی و نوجوانی دوره در را

ر هایی اساسی دپرسش و خویشتن در اساسی تغییرات با که
هویت افراد از ناخودآگاه آنان  .است همراه هویت باب

  [.3گیرد ]سرجشمه می
ساده انگارانه نیست، بلکه گیری هویت،  فرآیندی شکل

ابعاد متفاوتی بر آن اثر دارند. یکی از ابعاد تحول نوجوانی، 
است، که خود متأثر از رابطه اولیه کودک با منبع  1نظم بخشی

[ . کودک از لحظه تولد صدای والدین خود 4دلبستگی است ]
شنود، رفتار آنان را ادراک.و درونی کردن صدای والدین را می

توان به عوامل [ . از دیگر ابعاد می5-6کند ]غاز میخود را آ
های وی کننده، نوع رابطه نوجوان با مراقبت2زیستی -عصبی 

[ 7و تجربیات روانی اجتماعی در محیط زندگی اشاره نمود ]
گری، نوجوانی را دوره بازپدیدآیی عقده ادیپ و تحلیل. روان

 ی رشد هویتگران براتحلیلنداند. رواتثبیت شخصیت می
کشاننده از  4که شامل استنشاق  «3فردیت»موفق به 

ساختارهای درونی، تجربه کردن نیازهای طبیعی در برابر 
های دفاعی، یکپارچه کردن اصول و درونی کردن مکانسیم

 [ 8ای قائلند. ]باشد، توجه ویژهموضوع بیرونی می
 ندآیفر نیا دهد،یرخ م یدلبستگ هیدر سا تیرشد هو

اره دربآگاهانه اعتقادات فرد  سازیکپارچهیشامل  هروند شیپ
و تعهد نسبت  گرانید دگاهیفرد راجع به د اتخودش، اعتقاد

 یدر الگو[ 9]است  یزندگ یهاو هدف یشخص یهابه ارزش
    در ابعاد اکتشاف و تعهد مطرح  تیهو یریگل، شکایمارس

ها، فعاالنه ارزش ،که افراد یشود. اکتشاف به سطحیم
مختلف  یهاکنند و نقشیم یبررس ااعتقادات، اهداف ر

                                                            
1 Self-regulation 
2 Neurobiology 
3 Individuality 
4 Drve 
5 Psychich reality 
6 Self 

         گوناگون را تجربه  یهایدئولوژیها و ابرنامه ،یاجتماع
 زانیتعهد به مدر این الگو  [ 10] کنند، اشاره دارد.یم

ا و هارزش رفتنیپذ یفرد برا میشخص و تصم یگزارهیسرما
 ارداین مو نکهیقطع نظر از ا ،ژهیو یشغل یهاریاعتقادات و مس

ش پرور گرانید لهیبه وس ای اندانتخاب شده فرد ودتوسط خ
 یافتیدر تیتعهدات شالوده هو نیا [ 10] اشاره دارد. ،اندافتهی

ب مطلو جهیرا به عنوان نت آن کسونیتوسط فرد است که ار
 یمعرف تیهو ینوجوان در مقابل سردرگم تیبحران هو

گران در خالل سه دهه گذشته، اکثر پژوهش .[11] کندیم
گیری هویت را در قالب های خود درباره شکلسازیمفهوم

 یبرخ راًیخ[  اما ا12اند]مدل وضعیتی مارسیا ارائه کرده
 ای یاجتماع-یپردازش شناخت یریگمحققان به جهت

خود  تیهو یهاکه نوجوان به عنوان شاخص ییهاسبک
 تیهو هینظر [ .13] اندشده متمرکز ،کندیاستفاده م

دارد.  دیتأک تیدر رشد هو یشناخت دگاهید کیبر  یبرزونسک
 لیاز تشک [ 14]مشابه استعاره واترمن  ینسکبرزو دگاهید

شوند، افراد یهمانگونه که تجارب تکرار م»است:  تیهو
ها ساخت نیدهند، ا یخود را شکل م یتیشخص یهاساخت

پردازش و  ،یطیمح یهاتوجه فرد بر محرک یبر چگونگ
در واقع نوجوان واقعیت  گذاردیم ریها تأث افراد از آن ریتفس

کند؛ گویی سازی میاش را درونیدیگران مهم زندگی 5روانی
و در درونش مکالمه بین  6ها  قسمتی از وجود او هستندآن

 [ . 15افتد ]به راه می« هاخود»این 
زمینه اجتماعی )مثل های فردی از نوجوانی عالوه بر جنبه

رد پذیتعامالت بین اعضای خانواده و همساالن( نیز تأثیر می
ها ادامه یافته و حتی در ایجاد تغییرات و این تأثیر برای سال

تازه نیز تأثیرگذار است روابط موضوعی بخش مهمی از زمینه 
های زندگی اجتماعی است که نوجوان، رشد فردی و انتقال

-عالوه بر این یکی از مقوله .[9کند ]ه میخود را با آن تجرب

های مهم و غفلت شده در کار با نوجوان، مفهوم خودشناسی 
یافته، است؛ خودشناسی یک فرایند روانشناختی سازش

د کنمند عمل میپویشی و انسجامی است که به صورت زمان
[  این مقوله اثری تسرعی 16دهی است]نظمو هدف آن خود

تواند سبک هویت وی را وجوان دارد و میبر دیگر شرایط ن
 [ 17تحت تاثیر قرار دهد ]

با توجه به اهمیت و بحرانی بودن دوره نوجوانی از لحاظ 
 یاگیری هویت، مطالعه این فاز از زندگی از ضرورت ویژهشکل
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 و همکارانشروین روبن زاده                                                     .........  بر فرآیند رانیموفق نوجوان ا تیهو یرگیشکل پویشیبسته روان یاثربخش

برخوردار است. تحقیقات متنوعی در جهان در راستای 
وامل تحقیقات عشناسایی هویت صورت گرفته و مطابق با این 

گوناگونی در شکل گیری هویت دخیل هستند که از میان 
ها خودشناسی و سبک دلبستگی در روانشناسی پویشی از آن

رغم آمار رو به اهمیت باالیی برخوردار است. در ایران علی
رشد نسل نوجوان، تحقیقات کاربردی به منظور دستیابی 

رو  . از ایننوجوانان به هویت موفق صورت نپذیرفته است
مسئله اصلی پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی ارتقا هویت 
نوجوانان بر اساس مولفه های خودشناسی انسجامی و روابط 
موضوعی و نیز تعیین اثر بخشی آن بر روابط موضوعی، و 

 خودشناسی نوجوانان بود.

 های پژوهشفرضیه
های زیر را مورد آزمون کوشد تا فرضیهپژوهش حاضر می

 رار دهد ق
موفق نوجوان  تیهو یریگروان پویشی شکل برنامه -1

 دهد.ی ، خودشناسی انسجامی را افزایش میرانیا
موفق نوجوان  تیهو یریگروان پویشی شکل برنامه -2

های پرسشنامه روابط مقیاسی، نمره خردهرانیا
و  کفایتی اجتماعی، بیگانگیموضوعی)دلبستگی ناایمن، بی

 دهد.را کاهش میبینی( خودمیان

 روش
 نوع پژوهش

های شبه آزمایشی شناسی جزء طرحپژوهش حاضر از لحاظ روش
 .دوگروهی با پیش آزمون و آزمون نهایی است

 آزمودنی 

جامعه آماری مطالعه سوم پژوهش،  الف( جامعه آماری:
بودند که در سال تحصیلی  سال 22تا  18نوجوانان و جوانان 

های شهید بهشتی، تهران و مدرس در دانشگاه 94-93
 مشغول به تحصیلی بودند. 

گیری در این مطالعه، روش نمونه ب( نمونه پژوهش:
گیری در دسترس بود. حجم گروه نمونه با توجه به نمونه

باشد و با ماهیت روش که جزو طرح های شبه آزمایشی می
نفر تعیین  30نفر و مجموعا  15لحاظ کردن افت آزمودنی 

گردید. به منظور انتخاب این گروه با استفاده از روش نمونه 
نفری که برای  70گیری داوطلبانه و در دسترس از مجموع 

های نفر که مالک 30شرکت در پژوهش داوطلب بودند، 
، داشتن سبک 25تا  18ورودبه گروه را داشتند)که شامل سن 

هویت هنجاری یا سردرگم، عدم وجود یک تشخیص 
پزشکی و یا آسیب عمیق شخصیت( انتخاب شدند. این روان

افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین 
 3شدند. الزم به ذکر است که در پایان جلسات از هر گروه 

نصراف از نفر( به دالیلی همچون غیبت یا ا 6نفر)در مجموع 
آزمون از های پسشرکت در جلسه و یا تکمیل پرسشنامه

مطالعه حذف شدند. بنابراین در نهایت اطالعات مربوط به 
 نفر( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 12نفر) هر گروه 24

 ابزارهای پژوهش
سئوال است که به  45دارای  ( پرسشنامه موضوعی بل:1

، 1ود و چهار عامل بیگانگیشگذاری میصورت بلی و خیر نمره
را 4کفایتی اجتماعی و بی 3بینی ، خودمیان2دلبستگی ناایمن

ای و سیزده سنجد. ضریب پایایی بازآزمایی چهارهفتهمی
های روابط موضوعی را به ترتیب در مقیاسای خردههفته

گزارش کردند. روایی  65/0-81/0و  58/0 -90/0دامنه 
ه ی باالی این مقیاس با پرسشنامآزمون نیز به وسیله همبستگ

سوتا و پرسشنامه چند محوری میلون تایید چند وجهی مینه
که نسخه فارسی پرسشنامه [. ضمن این19و 18شده است ]

روابط موضوعی بل نیز از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار 
، 20، 14، 13، 12، 11، 7، 5[ .پاسخ به سواالت، 20است ]

21 ،26 ،27 ،28 ،29، 30 ،32 ،34 ،36 ،38 ،39 ،41 ،43 ،
، 38، 33، 32، 13مربوط به مقیاس بیگانگی و سواالت  44
برای مقیاس بی کفایتی و خرده مقیاس دلبستگی نا  44، 39

، 20، 13، 12، 11، 10، 9 8، 7، 4، 3ایمن شامل سواالت 
و نهایتا خرده مقیاس خود میان  40، 37، 34، 33، 26، 23

، 36، 31، 29، 27، 24، 22، 20، 19، 18بینی شامل سواالت 
.نمره باال در هریک از خرده مقیاس می باشد  45، 42، 41

ها، نشان می دهد که فرد در آن خرده مقیاس روابط موضوعی 
آلفای  بیضر زین دچار نقصان هایی است در پژوهش حاضر

 .دست آمدبه  / 78خکرونبا
این مقیاس، با ادغام دو : مقیاس خودشناسی انسجامی( 2

ای و تاملی خودآگاهی به منظور سنجش وجه تجربه
های گذشته با آگاهی خودشناسی مبتنی بر ادغام تجربه

تجربی کنونی و پیوستن آن به آینده مطلوب ساخته شده 
درجه ای پاسخ  5دامنه ماده است و  12است. این ابزار دارای 

درجه بندی  "درستعمدتا نا"تا  "عمدتا درست"های آن از 
،  5، 1خودآگاهی تاملی، عبارات  9و  6، 3می شود. عبارات 

خودـآگاهی تجربه ای و باقی عبارات نیز خودشناسی  8و  7

                                                            
1 Alienation 
2 Insecure Attachment 
3 Egocentricity 
4 Social Incompetence 
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 230 انسجامی را می سنجند. پایایی این مقیاس در یک گروه 
نفری از دانشجویان دانشگاه تهران به قرار زیر بود: ضریب 

و برای  9/0آلفای کرونباخ برای خودشناسی تجربه ای 
. همبستگی میان دو وجه برابر بود با 84/0خودشناسی تاملی 

74/0 r=[14 پایایی بازآزمایی این مقیاس پس از . ]8تا  7 
ورت زیر بود : نفری به ص 44هفته فاصله زمانی با یک نمونه 

و برای خودشناسی  76/0پایایی برای خودشناسی تجربه ای 
[  همسانی درونی، روایی مالک و همگرایی 17] 68/0تاملی 

 [17این مقیاس در ایران و آمریکا مطلوب گزارش شده است ]

 
 شیوه انجام پژوهش

های پژوهش توسط پیش از اجرای مداخله پرسشنامه
آزمون(. سپس گروه مداخله شکنندگان تکمیل شد)پیشرکت

را  یرانیموفق نوجوان ا تیهو یریگشکلپویشی بسته روان
با استفاده از (. این برنامه گروهی که 1دریافت کرد)جدول 

های موجود در ادبیات پژوهشی، تشکیل گروه متمرکز و یافته
جلسه به صورت 12در   مصاحبه با متخصصان ساخته شد

دقیقه به طول  90جلسه حدودا شد و هر هفتگی اجرا می
-بسته روان . الزم به ذکر است که روایی محتوایی انجامیدمی

ده از ، با استفا یرانیموفق نوجوان ا تیهو یریگشکلپویشی 
. [21ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت]روش توافق ارزیاب

پس از پایان مداخله مجددا گروه آزمایش و کنترل مورد 
 گرفتند.ارزیابی قرار 

 ی به تفکیک جلساترانیموفق نوجوان ا تیهو یریگشکلپویشی های انجام گرفته در برنامه روان. فعالیت1جدول 
شماره 
 جلسات

 های انجام یافته در جلسهفعالیت نام و عنوان جلسات

 .چارچوب گروه و قوانین هدف، بیان برنامه، با آشنایی و گروه اعضای یاجرای پیش آزمون، معارفه معارفه 1
 آشنایی با فازهای نوجوانی و شناسایی تصور نوجوان از گذشته، اکنون و آینده خود من که هستم 2

3 
 اب آشنایی و نوجوان روان گنجایش افزایش

 :درون گفتگوی
 خود گفتگوی یا خویش با نوجوان صحبت نوع به آشنایی

 اصالح گفتگوی درونی: 4
اصالح گفتگوی درونی نوجوان با خویش از طریق شناسایی این موضوع که قسمت اعظم دیالوگ نوجوان با خویش برگرفته از نوع 

 ارتباط وی با والدینش است

5 
های زندگی جهت آموزش مهارت

 2و نه جداسازی 1پارچه دیدن یک
 احساس غالب نوجوانانخشم و گناه دو  به عنوان دو  های زندگی, بررسی احساسآموزش مهارت

 بررسی تقاوت تقلید و همانندسازی تقلید یا همانند سازی : 6

7 
نیازها و فشارهای نوجوان و تفاوت 

 مندی و سازگاری:.رضایت
 مندی و سازگاریبحث و مرور نیازها و فشارهای دوره نوجوانی و نیز مرور تفاوت مفهوم رضایت

8 
 اوقات فراغت و مرز

 
اند. از هایی که والدین برای مطیع ساختن نوجوان با اکثریت جامعه داشتههای فرهنگی و تالشباورها و روایتها، مرور ارزش

 های حریم خصوصی، ارزشمندی آن، مزایا و معایب مرزهای خود بیندیشندشود به مقولهنوجوانان خواسته می

9 
های تصویر و صدای والدین و ائتالف

 تخریب کننده :
خانوادگی  نوجوانان و شناسایی تصاویر یا صداهایی که نوجوان براساس رفتار والدین خود درونی کرده است،  مرور روابط

 کنندههای تخریبشناسایی ائتالف
 تالش برای یافتن معنا یا معناهای جدیدی برای زندگی توسط نوجوان در جستجوی معنا برای آینده: 10
 برای زیر سوال بردن جهان ساخته شده توسط دیگران و بازسازی دوباره جهان خودآموزش  ساختارزدایی و واسازی: 11
 مرور تجارب خداحافظی اعضای گروه و خداحافظی خداحافظی و پایان درمان 12

 هاشیوه تحلیل داده
برای تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش از محاسبه 

توصیفی، همچون میانگین و های آمار شاخص
استاندارد برای ارائه اطالعات توصیفی پژوهش استفاده انحراف

های پژوهشی از آزمون تحلیل شد و برای آزمون فرضیه
ها از کوواریانس استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده

 استفاده گردید.  افزار اس. پی.اس. اسنرم 22نسخه 

 نتایج
یار نمره کلی خودشناسی انسجامی میانگین و انحراف مع

آزمون، در دو گروه آزمایش و کنترل و در  دو مرحله پیش
 گزارش شده است. 2آزمون در جدولپس

                                                            
1 Whole object 
2 splitting 

آزمون، میانگین نمرات ، در مرحله پیش2بر اساس جدول
در دو گروه، تقریباً در یک سطح هستند و تفاوت معناداری 

ناسی انسجامی در ها وجود ندارد  اما نمره کلی خودشبین آن
 آزمونگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس

 است. آزمون، افزایش چشمگیری داشتهنسبت به پیش
، میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد و 3در جدول 
های پرسشنامه روابط موضوعی در دو گروه مقیاسخرده

آزمون بهآزمون، پسدر دو مرحله پیش آزمایش و کنترل و
توان روند تغییر تفکیک آمده است. بر اساس این جدول می

نمرات را بررسی کرد. 
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 و همکارانشروین روبن زاده                                                     .........  بر فرآیند رانیموفق نوجوان ا تیهو یرگیشکل پویشیبسته روان یاثربخش

 های توصیفی نمرات کلی  خودشناسی انسجامی در دو گروه نمونه ) در دو محله ارزیابی(شاخص. 2جدول
 گروه زمان متغیر وابسته کمینه هبیشین میانگین انحراف معیار

  آزمونپیش خودشناسی انسجامی 35 45 9/39 4/3
 آزمونپس خودشناسی انسجامی 39 57 3/47 3/5 گروه آزمایش

  آزمونپیش خودشناسی انسجامی 34 46 3/39 7/3
 آزمونپس خودشناسی انسجامی 32 44 9/37 2/4 گروه کنترل

 گروه نمونه در دو مقطع زمانیهای روابط موضوعی در دو های توصیفی خرده مقیاس. شاخص3جدول
 گروه زمان متغیر وابسته کمینه هبیشین میانگین انحراف معیار

 دلبستگی ناایمن 10 17 5/13 1/2

 
 آزمونپیش

 
 
 

 گروه آزمایش
 
 

 کفایتی اجتماعیبی 9 14 9/11 6/1

 بیگانگی 10 14 2/12 3/1

 خودمیان بینی 16 21 2/18 7/1

 دلبستگی ناایمن 8 13 5/10 4/1

 
 آزمونپس

 کفایتی اجتماعیبی 8 12 7/9 3/1

 بیگانگی 9 13 6/10 2/1

 خودمیان بینی 11 19 3/14 6/2

 دلبستگی ناایمن 9 16 5/12 3/2
 

 آزمونپیش
  

 
 گروه کنترل

 
 

 کفایتی اجتماعیبی 8 14 8/11 6/1
 بیگانگی 10 14 5/12 3/1

 بینیخودمیان  14 22 18 4/2

 دلبستگی ناایمن 9 16 7/12 1/2

 
 آزمونپس

 کفایتی اجتماعیبی 9 14 9/11 9/1

 بیگانگی 10 16 6/12 1/2

 خودمیان بینی 13 22 8/17 3/3

آزمون، شود، در مرحله پیشطور که مشاهده میهمان
سطح هستند و میانگین نمرات در دو گروه، تقریباً در یک 

ها وجود ندارد  اما نمره خرده تفاوت معناداری بین آن
های پرسشنامه روابط موضوعی در گروه آزمایش در مقیاس

-آزمون نسبت به پیشمقایسه با گروه کنترل در مرحله پس

 .است آزمون، کاهش چشمگیری داشته
وفق م تیهو یریگروان پویشی شکل برنامهفرضیه اول:  

 دهد.ی ، خودشناسی انسجامی را افزایش مینراینوجوان ا
 آزمون دردر راستای آزمون فرضیه، با توجه به وجود پیش

منظور مقایسه دو گروه از آزمون تحلیل این طرح پژوهشی، به
عنوان آزمون بهکوواریانس  انکوا استفاده شد. نمرات پیش

جه شدند با تومتغیر همپراش وارد تحلیل و در نتیجه کنترل 
نمرات در دو گروه  به برقراری پیش فرض تساوی واریانس

(، استفاده p>، 067/3=F 05/0)عدم معناداری آزمون لوین: 
باشد. نتایج به دست آمده از این آزمون آماری قابل تأیید می

 ارائه شده است. 4در جدول

در مرحله  بر خودشناسی انسجامیراهه تحلیل کوواریانس یک. نتایج 4جدول
 زمونآپس

 منبع
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

-پیش

 آزمون
54/313 1 54/313 6/49 0001/0 

 0001/0 5/59 45/376 1 45/376 گروه

   31/6 17 45/107 خطا
    20 37158 مجموع

نتایج حاکی از این است که پس از تعدیل نمرات پیش 
میانگین نمره خودشناسی  آزمون، تفاوت بین دو گروه در

، مقایسه 4انسجامی معنادار است. با توجه به نتایج جدول
دهنده افزایش میانگین نمرات میانگین نمرات دو گروه نشان

گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است. این یافته حاکی از 
موفق نوجوان  تیهو یریگروان پویشی شکل تأثیر برنامه

سی انسجامی و تآیید فرضیه اول ی بر افزایش خودشنارانیا
 باشد.می
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 .1-10، صص.: 1398، پاییز و زمستان 33، پیاپی 2، شماره 17، دوره شخصیتشناسی بالینی و رواندوفصلنامه علمی 
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 17, No. 2, Serial 33, Autumn & Winter 2019 - 2020, pp.: 1-10. 

 تیهو یریگروان پویشی شکل برنامه  فرضیه دوم: 
های پرسشنامه روابط ی ، نمره خرده مقیاسرانیموفق نوجوان ا

و  کفایتی اجتماعی، بیگانگیموضوعی)دلبستگی ناایمن، بی
 دهد.بینی( را کاهش میخودمیان

آزمون وجود پیشدر راستای آزمون فرضییه، با توجه به 
منظور مقایسه دو گروه از آزمون در این طرح چهار متغیری به

تحلیل کوواریانس چند متغیری )مانکوا( استفاده شد. نمرات 
عنوان متغیر همپراش وارد تحلیل و در نتیجه آزمون بهپیش

شدند. البته قبل از استفاده از این آزمون آماری، الزم کنترل 
ها )آزمون باکس( و ونی کوواریانساست که پیش فرض همگ

ها )آزمون لوین( مورد تأیید قرار بگیرد. نتایج حاصل واریانس
از تحلیل کوواریانس چند متغیری بر ترکیب خطی خرده 

آزمون( های پرسشنامه روابط موضوعی )در مرحله پسمقیاس
دست آمده، پس از احراز ارائه شده است. نتایج به 5در جدول 
 P ،28/1  =F ،009/17 < 05/0ری آزمون باکس  )عدم معنادا

 =Box's M( و لوین  )05/0<P و در نتیجه برقراری )
 باشد.های استفاده از این آزمون آماری میمفروضه

های .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری  بر خرده مقیاس 5جدول
 آزمونپرسشنامه روابط موضوعی در پس

 df فرضیهF Df مقدار نام آزمون
 خطا

سطح معنی 
 داری

 <0001/0 11 4 42/31 92/0 اثر پیالیی
المبدای 

 ویلکز
08/0 42/31 4 11 0001/0> 

 <0001/0 11 4 42/31 42/11 اثر هتلینگ
بزرگترین 
 ریشه روی

42/11 42/31 4 11 0001/0> 

حاکی از معناداری اثر گروه  5نتایج تحلیل مانکوا جدول 
این نتیجه به این معناست که بین (. >0001/0Pباشد )می

های وابسته گروه آزمایش و کنترل در ترکیب خطی متغیر
های پرسشنامه روابط موضوعی( تفاوت معنادار )خرده مقیاس

مشخص خواهد کرد که این  6شود. نتایج جدول مشاهده می
 اشد. بهای وابسته معنادار میاثر در رابطه با کدامیک از متغیر

شود، بین گروه مالحظه می 6در جدول  طور کههمان
-های دلبستگیآزمایش و کنترل در سطح خرده مقیاس

پس از  بینیکفایتی اجتماعی، بیگانگی و خودمیانناایمن،بی
آزمون تفاوت معناداری وجود دارد تعدیل نمرات پیش

(05/0P< با توجه به نتایج جدول .)باید اظهار کرد که این 6 ،
باشد. این اهش نمرات گروه آزمایش میمعناداری بیانگر ک

-روان پویشی شکل دهنده تأثیر معنادار برنامهنتیجه نشان

های ی بر نمره خرده مقیاسرانیموفق نوجوان ا تیهو یریگ
ی کفایتپرسشنامه روابط موضوعی)دلبستگی ناایمن، بی

 اشد.ببینی( و تایید فرضیه میاجتماعی، بیگانگی و خودمیان

های پرسشنامه روابط بر خرده مقیاس راههتحلیل کوواریانس یک. نتایج 6جدول 
 موضوعی در مرحله پس آزمون

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

معنی 
 داری

دلبستگی 
 ناایمن

31/33 1 31/33 12/15 002/0 

کفایتی بی
 اجتماعی

13/15 1 13/15 8/7 014/0 

 02/0 77/6 37/12 1 37/12 بیگانگی
خودمیان 

 بینی
96/73 1 96/73 1/31 0001/0 

 گیری بحث و نتیجه

 اثربخشی بستهپژوهش حاضر با توجه به ضرورت مطالعه 
روان پویشی شکل گیری هویت موفق نوجوان ایران بر فرآیند 

های روابط موضوعی در خودشناسی انسجامی و مولفه
 انجام گرفت.  نوجوانان ایرانی
بسته روان پویشی شکل گیری دهنده تاثیر نتایج نشان

هویت موفق نوجوان ایران بر افزایش فرآیند خودشناسی 
هایی توان با یافتهاین یافته را میانسجامی دانشجویان بود. 

که به تفاوت میزان خودشناسی انسجامی در سبکهای مختلف 
ین [ همسو دانست. بر ا24، 23، 22، 12هویت اشاره دارند ]

گیری هویت موفق باید قادر به اساس طبعا یک برنامه شکل
تاثیر گذاشتن بر میزان خودشناسی انسجامی افراد نیز باشد.  
به منظور درک اینکه چه عواملی منجر به اثربخشی برنامه 

گیری هویت موفق نوجوان در افزایش پویشی شکلروان
موجود باید به محتوا و عناصر خودشناسی انسجامی شدند، 

پویشی و سپس به تغییرات حاصل در در جلسات برنامة روان
 افراد به واسطة این عناصر، پرداخت

اولین تالش در عملیاتی کردن مفهوم خودشناسی، 
بهوشیاری به معنای آگاهی، توجه و . [17]است "بهوشیاری"

توجه کردن هدفمند به لحظه حال با و نیز  [25]وری آیاد
که به نظر  این مفهوم .[26]رش استشفقت، کنجکاوی و پذی

های اثر بخشی برنامه حاضر ترین جنبهرسد، یکی از مهممی
های ارائه شده از ها نسبت به آموزشبندی آزمودنیو پای

به معنای کشف چگونگی رود.  گر به شمار میسوی مداخله
مندانه به جای ای لذتزندگی کردن در لحظه حال به گونه

در تمام طول [26]باشد شته و آینده مینگرانی برای گذ
گر در صدد آن بود که این نوع بودن را در برنامه، مداخله

که فرد قادر به را پررنگ نماید. هنگامیها ایجاد و آنآزمودنی
شود، شنیدن و در صورت لزوم اصالح صداهای درونی خود می

رسد که باعث افزایش به تدریج به درکی از خود می
شود. گرچه دستیابی به این هدف انسجامی می خودشناسی

ق گیری هویت موفپویشی شکلدر کلیه  جلسات برنامه روان
در دستور کار قرار گرفت؛ اما جلسه سوم و چهارم به طور ویژه 

افزایش "ی سوم که به این هدف اختصاص یافت. در جلسه
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 و همکارانشروین روبن زاده                                                     .........  بر فرآیند رانیموفق نوجوان ا تیهو یرگیشکل پویشیبسته روان یاثربخش

ر ، مد نظ"گنجایش روان نوجوان و آشنایی با گفتگوی درون
با  شدند تا به نوع صحبتگرفته بود، نوجوانان تشویق میقرار 

 گویگفت»خویش یا گفتگوی خود، توجه کنند. با شناسایی 
 و ادراکات از جدیدی ، نوجوان قادر خواهد بود درک«خود

در این جلسه برای آشنایی نوجوان  باشد. داشته خود تفکرات
شد گفتگوی ذهنی با صدای درون خود از وی خواسته می

خود را در قالب داستانی که شامل روند ذهنی چگونگی 
-روند تصمیم»و « والدینش»، « خودش»صحبت نوجوان  با 

، باشد، بنویسد. هدف زیربنایی این تکلیف، «هایشگیری
هایی برای ارتباط بین پنج بخش مختلف ایگو )شامل ایجاد راه

 (کودک لجباز، کودک مطیع، بالغ، والد حامی و والد سرزنشگر
 -بود. در بخش دیگری از این جلسه با تکلیف دست راست

چپ و خودکارهای رنگی، به برقراری یک گفتمان بین خود 
نوجوان به عنوان یک فرد بزرگسال و کودک درون وی، 

 پرداخته شد. 
های موجود در جلسه چهارم که با تکالیف و آموزش     

دو  یزطراحی شده بود، ن "اصالح گفتگوی درونی"هدف کلی 
دادند؛ تفکیک صدای خود از هدف را در دستور کار قرار می

های مختلف سازی و پذیرش بخشپارچهصدای والدین و یک
 ایگو.  

هدف اول با توجه به این موضوع درنظرگرفته شد که 
قسمت اعظم گفتگوی نوجوان با خود، برگرفته از نوع ارتباط 

ن، نوع برخورد و وی با والدینش است. به عبارت دیگر، نوجوا
کند. سپس صدای والدین و دیگران مهم خویش را درونی می

ر کند دگونه که در دنیای بیرون با آنان رابطه برقرار میآن
 نماید.دنیای درونش نیز به همان قسم ایفای نقش می

هر  -که نوجوان باید بداندهدف دوم نیز با توجه به آن 
 برای داشتن هویت« ینظریه تحلیل تبادل»پنج حالت ایگو 

 «کی»منسجم، الزم است و لیکن مهم آن است که از هر کدام 
بهره جوید و آیا بین این نواحی تقابل وجود دارد یا « کجا» و 

 آموزد هرچهمطرح شد. با این چالش، نوجوان می–همکاری؟! 
 استاند  باشد بیشتر درونی گفتگوهای در شخص یکپارچگی

خواهد  کارآمدتر و تر جموی منس  شده زندگی روایت
. به منظور دستیابی به این هدف، خواسته های [27]بود

آل و یا خود کودک دیروز و نوجوان امروز و نیز  خود ایده
سرگردان احتمالی  نوجوان به او نشان داده می شود و تالش 

ها نوعی بین این بخش« قیم»گردد با ساختن یک می
 اد شود. ایج« برد -برد»همکاری و تبادل 

رسد برنامه چه گفته شد به نظر میبا رویداشت به آن
گیری هویت موفق، توانست از طریق ارتقای پویشی شکلروان

گفتگوی درونی، برقراری ارتباط بین اجزای مختلف من 
اجزا و نیز  اندازی گفتمان بین آن)کودک، والد، بالغ( ، راه

ه فرد را اصالح گفتمان فرد با خویش، صدای ناخودآگا
بازشناسی کند. با بازشناسی صدای ناخودآگاه؛ فرد از سایه 

های خود، شود و به درک خواستهرها می "بزرگ دیگری"
درک جدیدی از ادراکات و تفکرات و  نیز خودی منسجم 

یابد. به عبارت دیگر فرد با آگاه شدن از فرآیندهای دست می
قوی تر « منی»ها، می تواند گفتگوی درون خود و اصالح آن

 و خودشناسی انسجامی باالتری داشته باشد. 

دیگر یافته پژوهش حاضر نشان می دهد برنامه روان 
گیری هویت موفق نوجوان ایرانی ، نمره خرده پویشی شکل

-های پرسشنامه روابط موضوعی)دلبستگی ناایمن، بیمقیاس

-بینی( را کاهش میکفایتی اجتماعی، بیگانگی و خودمیان

های هایی که به ارتباط مولفهتوان با یافتهاین یافته را می دهد.
و  12]های مختلف هویت اشاره دارندروابط موضوعی و سبک

یری گهمسو دانست. بر این اساس طبعا یک برنامه شکل [10
ط های روابهویت موفق باید قادر به تاثیر گذاشتن بر مولفه

وع که چه  محتوا موضوعی افراد نیز باشد. در ادامه این موض
گیری هویت موفق پویشی شکلیا بخشی از برنامه روان

-هایی همچون دلبستگی ناایمن، بینوجوان در کاهش مولفه

د بینی  موثر بود، مورکفایتی اجتماعی، بیگانگی و خودمیان
 گیرد. بحث قرار می

پویشی نتایج موجود گویای آن بود که برنامه روان
تواند نمره بیگانگی را در جوان میگیری هویت موفق نوشکل

نوجوانان کاهش دهد. به عبارت دیگر این برنامه به نوجوانانی 
که نسبت به خودشان و جامعه احساس بیگانگی، و عدم 
دلبستگی داشتند کمک کرد تا کمتر چنین احساساتی را 
تجربه کنند. با نگاهی به محتوا و موضوعات جلسات برنامه 

ن جلسه)من که هستم؟!(، در کاهش یابیم که دومیدرمی
ای داشته است. در این احساس بیگانگی نوجوان نقش ویژه

جلسه اعضای گروه با فازهای زندگی نوجوانی و نگرش نسبت 
ها یاد گرفتند که نوجوان بر اساس به خودشان آشنا شدند. آن

که از خود دارد، اکنون و آینده خود را  "الگوهای بازنمایی"
شود. بنابراین اولین گام، شناسایی خاص متصور میای گونهبه

تصور نوجوان از گذشته، اکنون و آینده خود است. برای 
ر تر نوجوان ددستیابی به این هدف با توجه به ایگو ضعیف

کردن مقایسه با بزرگساالن، از ابزارهای غیرمستقیم و  سمبول
مانند . از این رو به اعضای گروه  تکالیفی [28]شداستفاده 

  و توضیح "رود"تصور سازی ذهنی)تصور کردن خود به عنوان 
که این رود کجا بوده است؟ اکنون کجاست دادن در مورد این

خواهد برود(، ترسیم کالژ )با موضوع و در آینده کجا می
ا  نامه داده شد. بگذشته ، اکنون و آینده( و نیز ترسیم شجره

 تجارب بین چگیحس یک خود منسجم و نیز یکپار ایجاد
 بد. یاآینده، بیگانگی نوجوان کاهش می انتظارات و گذشته
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دیگر یافته پژوهش حاضر کاهش معنادار دلبستگی ناایمن  
ری گیپویشی شکلکننده در برنامه رواندانشجویان شرکت

هویت موفق در مقایسه با دانشجویان گروه گواه بود. تمرکز 
تغییری مربوط به جلسه عمده برنامه برای ایجاد چنین 

)اصالح گفتگوی درونی( بود. در جلسه مذکور نوجوان  چهارم
قسمت اعظم دیالوگ او برگرفته از نوع ارتباط وی  آموزد می

با والدینش است. در واقع نوجوان نوع برخورد و صدای والدین 
گونه که کند و سپس آنو دیگران مهم خویش را درونی می

، کند در دنیای درونشنان رابطه برقرار میدر دنیای بیرون با آ
طور که در پردازد. در ادامه جلسه همانبه ایفای نقش می

نیز آمده است به تدریج نوجوانان  [29]های لکاننوشته
شوند تا با بررسی ارتباط خود با والدینشان؛ از زیر تشویق می
ری دیگ شده و به سمت جایگاه بزرگدیگری خارج نگاه بزرگ

ترتیب نوجوان برای خود، قیم جدیدی رکت کنند. بدینح
سازد؛ قیمی که به او دلبسته است نه وابسته و بیمارگونه. می

ه بار از سر عشق است؛ نبه عبارت دیگر دلبستگی به والد این
 اضطراب.

بینی نوجوانانی که در کاهش معنادار میزان خودمیان
ری  ویت موفق گیپویشی شکلمعرض مداخله با برنامه روان

قرار داشتند، دیگر یافته پژوهش حاضر بود. کاهش خود 
بینی در دستور کار جلسه پنجم برنامه حاضر )آموزش میان

پارچه دیدن؛ نه جداسازی( قرار مهارت های زندگی جهت یک
داشت. در جلسه پنجم عالوه بر تشویق نوجوانان برای بیان 

ده شد. با های زندگی آموزش دااحساسات خود؛ مهارت
شد، هایی که در این جلسه به نوجوانان ارائه تکالیف و آموزش

ها یاد گرفتند با دیدگاههای مختلف ، احساسات دیگران آن
های خود آن را در نظر بگیرند گیریآشنا شده و در تصمیم

[27]. 
ی دانشجویان اجتماع یتیکفایبکاهش معنادار میزان 

فرآیند درمانی که از طریق شن  توان باگروه مداخله را نیز می
درمانی در جلسه ششم)تقلید یا همانند سازی( رخ داد تببین 

ند توانکنندگان در این جلسه یاد گرفتند مینمود. شرکت
-یکفایتی مگاهی به دلیل اشتباه انجام دادن امور احساس بی

کند اما قرار نیست دلسرد  شوند. آنها تمایز بین همانند سازی 
بخشد( و تقلید ) فرد شدن  میوجوان منحصر به)که به ن

انعکاس سایه دیگری بر فرد( را متوجه و تشویق شدند تا به 
های خود را درونی سازند. . الزم وار، آموزهجای تقلید طوطی

بزرگ "به ذکر است که برای رسیدن به همانندسازی، 
باید در فضایی امن، احساسات و باورهایی که نوجوان  "دیگری

فکند را جذب کرده. ، به وی کمک کند آنان را ار او فرا میب
چارچوب و حل و فصل کند و سپس به وی دوباره انعکاس 

گر در سراسر جلسات دهد؛ این همان نقشی بود که مداخله

به عهده داشت. این موضوع نیز در اثر بخشی برنامه حاضر 
 نقش بسزایی داشت.

ی پژوهش حاضر از هادر مجموع باید گفت گرچه داده  
دهی ، استفاده از های خودگزارشطریق پرسشنامه

گیری در دسترس و کنترل نکردن متغیرهایی همچون نمونه
ها روبرو است  اما با اقتصادی آزمودنی -وضعیت اجتماعی

پویشی در زمینه حمایت های روانتوجه به ضعف درمان
 ر مطرحتواند نقش مهمی دهای این پژوهش میتجربی، یافته

گیری هویت موفق پویشی شکلبرنامه روان "نمودن برنامه 
، به عنوان درمانی دارای حمایت تجربی باشد "نوجوان ایرانی 

ساز کاربرد آن در افزایش خودشناسی انسجامی، و و زمینه 
های پرسشنامه روابط موضوعی باشد.  تغییر نمره ومولفه

ا ب هایی که درمانگرانویژه درموقعیتاستفاده از این بسته، به
نوجوان با هویت سردرگم و هنجاری مواجه هستند و خواهان 

عالوه بر این با توجه  مفید خواهد بود ارتقا هویت آنان هسد ،
به محدودیت ادبیات تخصصی و فقدان برنامه مدونی که بر 

ای رسد برنامه مداخلههویت نوجوان تاثیر بگذارد به نظر می
ای در بحث تواند جایگاه ویژهکه مینحاضر، عالوه بر ای

های مرتبط با هویت و نوجوان گیری هویت موفق و سازهشکل
به خود اختصاص دهد، با توجه به دیدگاه عمیق رویکرد حاضر 
نسبت به هویت، احتمال تغییرات رفتاری مثبت در مورد 
متغیرهایی غیر از هویت نیز وجود دارد. به عنوان مثال برنامه 

هایی است که ها، سناریوها و آموزشاوی تکنیکحاضر ح
 نقش بسزایی ایفا -تواند در بهبود کیفیت ارتباط والدمی

 نماید.
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