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:گروه روانشناسی رابینیا عرضه می کند   

 آزمون های آنالین روانشناسی همراه با تفسیر  

 آزمون های روانشناسی استاندارد شده  

 دوره های آموزش آنالین روانشناسی   

 مقاله و مطالب مرتبط با روانشناسی      

 بررسی موردی اختالالت روانی  

  مشاوره ی آنالین کسب و کار 

www.rabinia.com  G 

http://www.rabinia.com/


 

 نظریه مارسیا

 نبیا او. نماید مطالعه عملیاتی صورت به را هویت مفهم خواست می خود کار این با او. شد مطرح مارسیا توسط هویت های پایگاه درباره بحث

 به مارسیا جیمز( 7891 مارسیا،) نمود گیری اندازه را آن بتوان تا باشد عملیاتی تعریف دارای باید باشد ارزشمند مفهوم یک اینکه برای کند می

 تعهد و جستجوگری نگرشهای براساس هویت از را حالت چهار و نمود تشریح دقت با را اریکسون سردرگمی برابر در هویت تعارض تجربی، صورت

 . نمود توصیف اجتماعی، های نقش به نسبت

 فعال طور به آن از گذر هنگام در نوجوان که دارد اشاره هایی زمان به)  جستجوگری معیار دو از یک هر فقدان یا وجود گرفتن نظر در با او   

 اشاره اعتقاد یک یا و شغل یک در فرد گذاری سرمایه در توافق به که) تعهد و( است مختلف اعتقادات و شغلها بین متناوبی انتخابهای درگیر

 . کرد تعیین را هویتی های پایگاه( دارد

 درگمسر هویت پایگاه در. نمود مشخص را موفق و یابی هویت حال در رس، پیش سردرگم، هویت پایگاه چهار مارسیا عامل دو این ترکیب اثر در   

. است تعهد دارای اما نداشته جستجوگری فرد رس پیش هویت پایگاه در. است یافته دست تعهدی به نه و داشته( جستجوگری) بحرانی نه فرد

 و بحران فرد موفق هویت پایگاه در و است نشده ایجاد او در تعهدی هنوز اما است جستجوگری دوره در فرد یابی هویت حال در پایگاه در

 . است تعهد دارای و گذاشته سر پشت را جستجوگری

 نهزمی سه در کند می پیدا دست هایی نتیجه و راه به و پردازد می جستجو به آنها زمینه در خود که موضوعاتی دینی تعهد و بحران های حوزه   

 و 71دیفر بین هویت بخش دو بر مشتمل یافت بیشتری توسعه بعدها که هویت های پایگاه اما. بود سیاسی بینی جهان و بینی جهان شغل،

 می سرگرمی و تفریح مخالف، جنس با رابطه جنسی، نقشهای دوستانه، روابط موضوعات شامل فردی بین هویت بخش باشد، می 71ایدئولوژیکی

 .باشد می زندگی فلسفه و شیوه سیاست، مذهب، ارزشها، شامل نیز ایدئولوژیکی هویت بخش و باشد

 هویت سوي به هایيراه

 .هویت پراکندگی و هویت ضبط وقفه، هویت، کسب: داریم هویت وضعیت چهار مارسیا جیمز اعتقاد به

 را خود هایارزش و اهداف و بررسی را هاگزینه قبالً (:شده كسب هویت ـ هویت پیشرفت) هویت كسب 

 های بحران با رویارویی شامل تقریبا را موفق هویت مارسیا .برندمی کجا به راه دانندمی و دارند روانی سالمت احساس. اندبرگزیده

 است وردهآ فراهم برایش زندگی که دشواری و گوناگون انتخابهای به نسبت افراد آن در که داند می متفکرانه گیری تصمیم و شخصی

 که بود معتقد  مارسیا. آید می دست به جستجوگری از ای دوره از پس که است تعهدی دهنده نشان موفق هویت. گردد می آگاه

 و ذاردهگ سر پشت را هویتی بحران که است فردی پایگاه هویت، حالت این. است هویت گیری شکل فرایند پایان ی نقطه حالت این

 . است شده متعهد مشخص هویت به

 از رویپی و پایین خویی رنجور روان و نفس عزت و پیشرفت انگیزه از باالیی سطح مانند شخصیتی های خصیصه برخی افراد، این

 همچنینُ  کمرویی از پاینی سطح و دفاعی میکانیزمهای از کمتر استفاده رفته، پیش هویت. اندداده نشان را باالیی برونگرایی و وجدان

 . اند داده نشان دیگر هویت پایگاههای به نسبت درونی کنترل از باالیی سطح

 راهبردهای و عاقالنه، مند، برنامه کار ، فشارزا شرایط در کردن عمل بهتر توانایی پیشرفته هویت با افراد شناختی، فرایند اصطالحات در

 وضوعاتم به راجع اخالقی استدالل از باالیی سطح همچنین، گروه این. اند داده نشان پایگاهها دیگر به نسبت منطقی گیری تصمیم

 . اند داده نشان خود رشد توالی و خود رشد همچنینُ  مراقبت و عدالت

www.rabinia.com

Rabinia.com

http://www.moshaverearshad.ir/


 

 به ادرق ، داده نشان را صمیمیت از باالیی سطح هویتی پایگاههای دیگر به نسبت پیشرفته، هویت با افراد فردی، میان ی رابطه در

 ارسازیآشک از بیشتری رضایت و بوده دیگران به مند عالقه صادقانه و نزدیک، و دور دوستان با طرفه دو فردی بین ارتباطات توسعه

 اند داده نشان شان خانواده به پیوستگی در را ایمن بسیار الگوههای و  اندیگر به خود

 بهینه وضعیت .هستند کاوش سرگرم و اندنکرده ایجاد خود برای قطعی تعهدات (:تعلیق ـ تاخیر ـ یابيخویشتن)وقفه 

 چه هک هستند این کشف حال در وضعیت این در نوجوانان. است هویت تعلیق وضعیت مارسیا، و اریکسون ینظریه طبق بر آرمانی و

 واقعاً  هک زمانی نوجوانان این. شوند کشف ممکن و عملی های راه تمام که زمانی تا گیرند می فاصله نهایی تصمیم از اما هستند کسی

 .گیرند می قرار هویت کسب وضعیت در شوند مشخص کامالً هویت یک دارای

 اهدافی و هاارزش به را خود (:یا دنباله رو  رسپیش هویت زودرس، هویت طلبي، تسلیم) هویت ضبط 

 هب و اندفراری جامعه از. ناپذیرندانعطاف و متعصب متحجر،. باشند کرده بررسی را دیگر هایگزینه کهاین بدون اند،ساخته متعهد

 تجربه فاقد ولی دارند قرار باالیی سطح در زندگی های برنامه و اهداف به تعهد نظر از رو دنباله روه .اندشده ملحق افراطی هایفرقه

 حالی در رو دنباله هویت دارای افراد . است مختاری خود و انتخاب از اجتناب رو، دنباله هویت پایگاه در اصلی زمینه. هستند کاوش

 تثبیت موعد از پیش شان هویت که نوجوانانی . دارند تعهد عقاید و ارزشها اهداف، از ای دسته به اند نداشته را اولیه جستجوگری که

 مراجع رایب معموال. دارد دیگران تائید به بستگی زیادی حدود تا آنان نفس عزت. دارد اساسی اهمیتی برایشان دیگران تائید شود می

 اساییی ترجمه همکاران و ماسن) دارند رای استقالل کمتر و کنند می همنوایی دیگر نوجوانان با بیشتر و قایلند زیادی اهمیت قدرت

 یا والدین طرف از که هویتی هر سادگی به و ندارند خودشان یدرباره روشنی باور هیچ نوجوانان هویت، از حالت این در(. 7711،

 انتخاب و مشخص دیگر اشخاص و افراد بوسیله قبل از که پذیرد می را هویتی نوجوان واقع در. پذیرند می شود می پیشنهاد دیگر افراد

 .است شده

 حتمالا به. نیستند هاارزش بندپای و هستند روشنی جهت فاقد (:هویت سردرگميـ  هویت ابهام)هویت پراكندگي 

 حالت آن ویژگی که زندگی روند در توقف از ای مرحله .دارند ناامیدی و عالقگیبی و تفاوتیبی حالت. کنندمی مصرف مخدر مواد زیاد

 هیچ خود ارزشهای و اهداف در و ندارد خود تعهدات مورد در ثابتی انتخاب گونه هیچ فرد هویت سردرگمی در. است آشفتگی

 اتمهخ کاوش باشند کرده ایجاد تعهدی آن پی در که آن بدون باشند کرده تجربه را بحرانی گذشته در هم اگر. کند نمی جستجویی

 القهع بی و تفاوت بی عمدتا افراد این. است گری جستجو و تعهد فقدان با همراه تفاوتی بی هویت نوع این اصلی مشخصه .است یافته

 کاری هر و سپارند می شانس و سرنوشت دست به را خود و نمایند می ترک سرعت به نموده، امتحان را اجتماعی های نقش و هستند

 که تحقیقاتی .دارند منظم نا تفکری و هستند تکانشی دارند، کمی نفس عزت شوند، می داستان هم آنها با دهند انجام جماعت که

 وضعیت در معموالً میدهند نشان خود از آفرین مشکل رفتارهای که نوجوانانی اند داده نشان است شده انجام مارسیا ینظریه روی

 عالقه هیچ و کنندنمی احساس هویت به رسیدن برای تعهدی خودشان در که هستند نوجوانانی اینها. دارند قرار هویت سردرگمی

 یشرفتپ برای کمی انگیزش و گرفته قرار همساالن منفی رفتارهای تأثیر تحت زیاد خیلی نوجوانان این. ندارند کار این انجام به ای

 مثالً. ندا بوده ناموفق خود تحولی بحرانهای حل در نوجوانان این اریکسون نظریة طبق بر. دارند ها زمینه سایر در پیشرفت و تحصیلی

 ینا در که کودکانی از دسته آن. باشند داشته را ها زمینه از بعضی در کارایی و خودکارآمدی احساس باید کودکان نوجوانی، از قبل

 هویت به توانندنمی نوجوانی یهدور در بعدها هستند، یادگیری های ناتوانایی و اختالالت دارای مثالً خورند،می شکست کار

 .میگردند هویت سردرگمی دچار و یابند دست منسجمی
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 رواني سالمت و هویت وضعیت

 ناسازگارانه هویت پراکندگی و هویت ضبط که حالی در هستند پخته وصفی خود سوی به سالمی هایراه روانی لحاظ از وقفه و هویت کسب

 .هستند

 .است شایع دارند، پراکنده و ضبطی هویت که نوجوانانی نزد مذهبی و قومی تعصبات:  نکته

 کانادایی شناسروان مارشا جیمز که باشدمی اصطالحی  پراکندگی هویت ابهام هویت یا(identity diffusion: انگلیسی به) هویت تشتت

 یگرد وبرخی اندداشته هویت بحران گیرند،می جای طبقه این در که اشخاصی برخی. بردمی کار به اریکسون هویت سردرگمی با مترادف را ،ان

 ارک به یا و بخوانند حقوق "نباشد بد شاید" که گویند می هاان. ندارند منسجمی خودپنداره هنوز انها دوحالت، هر در. اندنداشته هویت بحران

 یزچ همه انان از برخی. ندارند ایعالقه هیچ سیاست یا ایدئولوژی به گویند می هاان. دارندنمی بر قدمی هیچ راستا این در اما. شوند مشغول ازاد

 وجوانانن هویتی رشد بتوانند که هستند کوچک اندازه از بیش هنوز برخی البته. دارند سطحی درکی مسائل از دیگر، برخی و کنند،می مسخره را

 .اتی هویت یک به التزام و تعهد نه و دارند بحران یک نه کنندمی تجربه را هویت تشتت که نوجوانانی. باشند داشته را
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