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 دانشگاه تهران

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

 

، افسردگیی زندگی، امعن ویت با انواع بهزیستی وابعاد و منزلت های هرابطه 

در دانشجویان افغانستانی: نقش تعدیل کننده سکونت در اضطراب و استرس 

 ایران

 استاد راهنما: دکترعباس رحیمی نژاد

 استاد مشاور: دکترحجت اله فراهانی

 نگارش: سید یونس اندیشه
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 تقدیر و تشکر

مهربان موفق به پایان این رساله  اکنون که به یاری پروردگار و یاری و راهنمایی اساتید
شده ام و ظیفه خود دا نسته که نهایت سپاس گزاری را از تمامی عزیزانی که در این راه به 

 من کمک کرده اند را به عمل آورم.

 

در آغاز از استاد بزرگ و دانشمند جناب آقای دکتر عباس رحیمی نژاد که راهنمایی این 
 ند کمال تشکر را دارم.پایان نامه را به عهده داشته ا

 

از جناب آقای حجت اهلل فراهانی که استاد مشاور این پایان نامه بوده اند نیز قدر دانی می 
 نمایم.

 

از دوران گرامی جناب آقای دکتر سید محمد رضا رضا زاده و دکتر علی اصغر اصغر نژاد 
 ل سپاس را دارم.که زحمت داوری و رفع اشکال این پایان نامه را به عهده داشتند کما

 

خالصانه از تمامی اساتید و معلمان و مدرسانی که در مقاطع مختلف تحصیلی به من علم 
 آموخته و مرا از سرچشمه دانایی سیراب کرده اند متشکرم.

تقدیم به پدر و مادر مهربان وبزرگوارم و هم چنین برادران عزیزم که بنده را در راه علم 
 و دانش یاری کرده اند.
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 چکیده

در این پژوهش ابعاد ومنزلت های هویت دانشجویان افغانستانی ساکن در ایران و غیر ساکن با استفاده از پنج بعد 

هویت الیکس مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین رابطه ابعاد و منزلت ها با انواع بهزیستی و معنای زندگی، 

به تعداد  یاتفاق مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نمونه گیریافسردگی، اضطراب و استرس این دانشجویان نیز مورد 

نفر از دانشجویان افغانستانی از سه دانشگاه در ایران )دانشگاه دولتی قم، دانشگاه آزاداسالمی شاخه پردیسان  933

 قیاسقم و دانشگاه مفید قم( انتخاب شدند. مقیاس های مورد استفاده در این پژوهش شامل هفت پرسشنامه، م

مقیاس ، (SW)، مقیاس بهزیستی اجتماعی (PW)مقیاس بهزیستی روان شناختی ، (DIDS)سنجش ابعاد هویت 

و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ، (SoMe)بحران معنا  -مقیاس معنا داری زندگی، (PA)عاطفه مثبت 

(DASS) بود. یا فته های پژوهش نشان داد که  ی مقایسه ایلّو عِ بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات هم بستگی

با استفاده از پنج بُعد هویت الیکس و روش تحلیل خوشه ای دانشجویان در شش خوشه منزلت های هویت شامل 

سردرگم، دنباله رو، بحران زده جستجوگر، نا متمایز، سردرگم سردرگم و بحران زده قرار می گیرند. سپس تفاوت 

با انواع بهزیستی، معنای زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس مورد بررسی قرار این شش منزلت و ابعاد هویت 

گرفت. نتایج نشان داد که که بین خوشه ها در مؤلفه های بهزیستی روانشناختی، بهزیستی اجتماعی، عاطفه 

 مثبت، رضایت از زندگی، معنای زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس تفاوت معنا داری وجود دارد.
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 فهرست مطالب

 صفحه      عنوان                                                                                                                        

 پژوهشفصل اول: کلیات 

 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمه 8-8

 9ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیان مسئله ــــــــــــــــــــــــــ  8-2

 9ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمیت و ضروت پژوهش ـــــــ  8-9

 6ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهداف  پژوهش ـــــــــــــــــــــــــــــــ 8-4

 7ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواالت و فرضیه های پژوهش ـــــــــــــــــــ  8-9

 1ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبقه بندی متغییرهای پژوهش   8-6

 3ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاریف عملیاتی و مفهومی متغییر ها ـــــــــــــــــــ 8-6-8

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  82ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظریمبانی  2-8

 82ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم هویت ــــــــــــــــــــــــــــــ 2-8-8

 89 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطریه های هویت ـــــــــــــــــــ 2-2

 89 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه اریکسون ــــــــ 2-2-8

 84 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مارشیانظریه  2-2-2

 87 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه برزونسکی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-2-9

 81 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گسترش ابعاد هویت  2-2-4

 81 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپیشینه ای از بسط یافتن ابعاد هویت ـــــــــــــــــــــــــ 2-9

  81 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوسما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-9-8

 83 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگراتونت و متسن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-9-2



 ح

 

 83 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکروسیتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-9-9

 83 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطریه الیکس  2-9-4

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم بهزیستی ـــــــــــــــــــــــ 2-4  22ـــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرویکرد های نظری مرتبط با بهزیستی ــــــــ 2-9  28ــــــــ

ـ  2-9-2  28نظریه ریف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه کیز ــــــــــــــــــــــــــ 2-9-8

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــویسینگ و وان دان ــــــــــــــــــ 2-9-9  29ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعنای زندگی و رویکرد های نظری ــــــــــ 2-6  26ـــــــــــــــ

  21ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافسردگی  2-7

 23ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالیم افسردگی ــــــــــــــــــــــ 2-7-8

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالیم خُلقی ـــــــــــــــــــــــ 2-7-8-8  23ـــــــــــــــــــــ

 92ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالیم شناختی ـــــــــــــــــــــ 2-7-8-2

 92ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالیم انگیزیشی ــــــــــــــــــــ 2-7-8-9

 92ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عالیم جسمی 2-7-8-4

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــدیدگاه های نظری مرتبط با افسردی ـــــ 2-1  98ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه بک ــــــــــــــــ 2-1-8  98ــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه نا امیدی ـــــــــــــــــــــــ 2-1-2  92ــــــــــــــــ

 92ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضطراب ــــــــــــــــــــــــــــــ 2-3

 99ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالیم اظطراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-3-8

 94 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرویکرد های نظری مرتبط با اضطراب ـــــــــــــــــــــــ 2-82

 94ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه های روانکاوانه ــــــــــــــــــ 2-82-8



 ط

 

 94ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه های رفتاری ـــــــــــــــ 2-82-2

 94ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــنظریه های وجودی ــــــــــــــ 2-82-9

 94ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمه گیرشناسی اضطراب ـــــ 2-88

 99ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسترس ــــــــــــــــــــــــــــــ 2-82

 97ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپیشینه پژوهش ــــــــــــ 2-89

 فصل سوم: روش اجرای پژوهش

 42نوع پژوهش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 42ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پژوهشطرح  9-8

 42 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعه آماری پژوهش  9-2

 42 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش نمونه گیری ـــــــــــــــــــــو  نمونهحجم 9-9

 48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع آوری داده ها روش  9-4

 48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابزار پژوهش ــــــــــــــــــــــــــ 9-9

 48ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــابعاد تحول هویت ـــــــــــــــــ 9-9-8

 42ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ـــــ 9-9-2

 42ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ویژگی ها 9-9-2-8

 49ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقیاس رضایت از زندگی ــــــــــــــ 9-9-9

 49ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقیاس عواطف مثبت ـــــــــــــــــ 9-9-4

 49ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقیاس بهزیستی روان شناختی ــــــــــــــــــ 9-9-9

 49ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمقیاس بهزیستی اجتماعی ــــــــــــــ 9-9-6

 44ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــتجزیه و تحلیل اطالعات ــــــــــــ روش 9-6

 44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال حظات اخالقی ــــــــــــــــــــــــ 9-7



 ی

 

 تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارم: 

 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیافته های توصیف 4-8

 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــویژگی های جمعیت شناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4-8-8

 47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویژگی های توصیفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 4-8-2

 68ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفرضیه های پژوهش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4-9

 72ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تحلیل و بررسی سواالت پژوهش  4-2

 

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 71 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9-8

 71 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحث و نتیجه گیری  9-2

 73 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپژوهش ــــــــــــــــــــــــ فرضیه های 9-9

 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحدودیت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9-4

 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیشنهاد ها  9-9

 19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منابع فارسی و انگلیسی

 39ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچکیده انگلیسی 
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 مقدمه

عمده ترین مسایل که نوجوانان با آن روبرو می شود مسئله تکوین هویت شخصی می باشد چنانچه نوجوان 

از مرحله تعارضات و سردرگمی عبور نکند سالمت روانی آنها تهدید می شود و نوجوان دچار بحران هویت می 

ختلف چون زیست شناسی، است که کاربرد آن در حوزه های م یدر واقع هویت مفهوم(. 8361شود)اریکسون، 

شیمی، تاریخ و ریاضی دیده می شود. به طور خاص این مفهوم را روان شناسان و روان پزشکان به عنوان معنای 

( معتقد بود که هویت مانند یک چارچوب 8369) 8اریکسون(. 8336از فهم خود مورد استفاده قرار می دهند)آدامز،

سیر تجارب مرجع عمل می کند که فرد به منظور گفتگو در باره معنی، هدف، جهت گیری زندگی خود و تف

توسعه 2کند و نظریه اریکسون بعد ها به وسیله الگوی منزلت های هویت مارشیاشخصی از آن استفاده می 

یند های که به وسیله ای آن ساختار هویت شکل می گیرد تمرکز نمود وبا توجه (. مارشیا برفرا8366یافت)مارشیا، 

(. برزونسکی معتقد بود که هویت در 8366اقدام به تعریف عملیاتی مفهوم هویت نمود)مارشیا، 4و تعهد9به اکتشاف

مطرح نمود که (. برزونسکی الگویی را 2229واقع یک تصور وبازنمایی ذهنی از خود می باشد)برزونسکی و کاک، 

شناختی مبتنی است که در طی آن افراد بر اساس شیوه ترجیهی پردازش -بر آن دسته از فرایند های اجتماعی

اطالعات مربوط به خود، گفتگو در باره موضوعات مربوط به هویت و تصمیمات فردی، در وضعیت متفاوت قرار می 

(. 8332عاتی وهنجاری است عنوان کرد)برزونسکی، گیرند وی سه جهت گیری هویت را که شامل اجتنابی، اطال

درحال حاضر مسئله هویت درجامعه افغانستان به یک مشکل اساسی تبدیل شده طوریکه مسئله هویت حتی 

درتشکیل وساختار نطام سیاسی این کشور نقش مهمی را بازی می کند. عالوه بر این تأثیرات متفاوت که محیط 

اجتماعی درشیوه زندگی، هنجارهای _نین خود ایجاد کرده نوع تعارض فرهنگیدرشخصیت اجتماعی وروانی ساک

ان گروه های قومی درافغانستان به وجود آمده درمی که مسئله بحران هویت اجتماعی وارزش ها شکل گرفته است 

 بای داخلیبا وجود این تجاوزات مکرر و مداوم بیگانگان وفزون طلبی وگردن فرازی رق (.8918)همزه واعظی،  است

در افغانستان باعث شد که جامعه فرصت هم اندیشی را از دست بدهد. چنانچه ادامه جنگ و ناامنی و بی ثباتی در 

کشور باعث شد که جامعه بسوی مهاجرت روی بیاورند ازهمین رو نوجوانان وجوانان بیشتر در معرض نا بودی 

توجه به مطالب فوق الذکر، این پژوهش به دنبال رابطه اکنون با (. 8918هویت خویش قرار گرفتند)حمزه واعظی، 

می باشد. امید است افسردگی، اضطراب و استرس ابعاد و منزلت های هویت و انواع بهزیستی با معنای زندگی، 

انجام این پژوهش گامی باشد در راستای ارتقاء دانش درحیطه بهزیستی و هویت افراد جامعه به ویژه دانشجویان 
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شناسی که عالقه مند مطالعه در این زمینه می باشند و هم چنان راهی باشد برای پژوهش های بعدی رشته روان

 که در این زمینه انجام خواهد شد.

 بیان مسئله

وروان شناسی مثبت به طور روز افزون درحال رشد است. درابتدا پژوهش  9امروزه پژوهش درباره بهزیستی

(. اما در دو دهه گذشته، 2222نفی مانند اضطراب و افسردگی بود)مایرز،های روان شناسی حول محور هیجانات م

پژوهش پیرامون رفاه، افزایش چشمگیری داشته وتعاریف متعدد ازآن بیان شده است، به این معنی که بهزیستی، 

د شیکی از مؤلفه های زندگی مطلوب عنوان شده، زیرا زندگی که فاقد لذت، عاطفه، احساس خرسندی و معنا با

(. 2229وبه جای آن سرشار از نارضایتی، خشم و افسردگی باشد، نمی تواند ایده آل تصور شود )دینر و سکالون، 

از این رو بهزیستی فرا سا ختاری است که تمام جنبه های زندگی سالم وموفق از جمله روانی، اقتصادی و بقیه ای 

یک ساختارمهم درپژوهش های مربوط به ن حال بهزیستی (. با ای2223حوزه هارا دربر می گیرد)دینر و همکاران، 

تعریف شده  7وعاطفه منفی6تفسیر شخصیت است وبه عنوان ارزیابی مثبت از زندگی وتعادل میان عاطفه مثبت

باتوجه به اهمیت بهزیستی، تبین مؤلفه های که بربهزیستی افراد تأثیردارند بسیار (. 8337است)دینروسواشی،

( معتقد است که تعاریف مربوط به بهزیستی ذاتاً به فرهنگ جوامع بستگی 8338کریستوفر) حائیز اهمیت است.

 (. 8332دارد. عالوه براین برای سنجش بهزیستی،مقیاس وجود ندارد که ازفرهنگ آن جامعه تأثیربگیرد)واترمن،

رهنگی و ف آگاهی ها، ارتباط ها و سایر مسایل به طور کلی بهزیستی ارزیابی یک فرد از کیفیت تجربیات،

(. برخی هم بهزیستی را 8333مرتبط با ارزشمندی های فرد در حیات اوست )دینر، ساح، لوکاس و اسمیت، 

ارزیابی فرد از ابعاد به هم وابسته اما از نظر تجربی مستقل و رضایت از زندگی نیز تعریف کرده اند)هاریس و 

( و دیگر پژوهش 8339(؛ واترمن )8313(؛ ریف )2228(؛ رایان و دیسی )2222همکاران )(. کیز و2229الیتسی، 

( بهزیستی اجتماعی را به 8331گران ابعاد گوناگونی از احساس ذهنی بهزیستی را مورد دقت قرار داده اند. کیز )

( از 8331وجهی کیز )عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف می کند. مدل چند 

بهزیستی اجتماعی شامل پنج جنبه میشود که میزان کارکرد بهینه ای افراد را در عملکرد اجتماعی آنها معلوم می 

(، یعنی پیوستگی یکپارچگی، پذیرش، تشریک 8331کند و پنج عنصر یا جنبه ای بهزیستی اجتماعی از نظر کیز )

(. بهزیستی با 2222سالمت روان در ارتباط هستند )کیز وهمکاران،  مساعی و شکوفایی با اندازه های مربوط به

؛ گارسیا 8313طیفی از سازه های دیگر نظیر رضایت از زندگی، شادمانی و معنای زندگی نیز در ارتباط است )ریف، 
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ک س مال(. رضایت از زندگی یک فرایند داوری است که درآن افراد کیفیت زندگی خود را بر اسا2282و همکا ران، 

(. رضایت اززندگی  یک صفت پایدار وعینی نیست بلکه 8339های منحصر به فرد خود ارزیابی می کنند) دینر، 

(. 8339به تغیرات موقعیتی حساس است وبر اساس برداشت ودیدگاه خود افراد در نظر گرفته می شود)پاوت و دینر،

جه برخی از پژوهش گران قرار گرفته است، تعریف هم چنان معنای زندگی به عنوان شاخص بهزیستی نیز مورد تو

خود ارزش مندی، کار آمدی و هدف مندی زندگی  امعنای زندگی در حوزه های مختلف متفاوت است برخی آنر

(. برخی هم معنا را به عنوان یک نظام شناختی تعریف می کند که دارای مبانی 8338بیان کرده است)بامستر، 

دی تشکیل می شود و این نظام شناختی بر انتخاب فعالیت ها و اهداف اثر می گذارد فرهنگی بوده وبه صورت فر

( بر معنا 2229(. فرانکل)8331وبه زندگی نوعی احساس هدف مندی، ارزش شخصی و کمال اعطا می کند)ونگ، 

درت نه بر پایه ق جویی افراد در زندگی باور داشت او بیان کرد که رفتار انسان ها نه بر پایه لذت گرایی فروید و

طلبی آدلر است، بلکه انسانها در زندگی به دنبال معنی ومفهوم برای زندگی خود می باشند. اگر فردی نتواند 

معنایی در زندگی خویش بیابد، احساس پوچی به او دست می دهد و از زندگی نا امید می شود اما الزاماً این حس 

 (.2229بدی برای ابتال به اختالالت است)ویکتور فرانکل، منجر به بیماری روانی نمی شود بلکه آگهی 

از جمله عوامل پیش بینی کننده که ارتباط آن با بهزیستی مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است، هویت 

می باشد. طوریکه هرفرد برای کنترل و تنظیم زندگی خود نیاز به توسعه ساختار معنا دار و ثابت هویت دارد که 

می سازد تا با حفظ حس پیوستگی در طول زمان و مکان تالش کند. و هم چنان یک چارچوب مرجع  اورا قادر

(. 8332برای تصمیم گیری وحل مسئله، تفسیر تجارب و داده های مربوط به خود را فراهم کند)برزونسکی، 

با  ستی روان شناختیپژوهش های انجام شده در این زمینه نشان دهنده ارتباط مثبت بین بهزیستی ازجمله بهزی

را مطرح 1( اولین بار مفهوم هویت من8392(. اریکسون)2227؛ واترمن، 2288هویت می باشد)شوارتز و همکاران، 

( 8366کرد. عدم بیان واضح وتعریف عملیاتی دقیق از سوی اریکسون در رابطه با این مفهوم باعث شد تا مارشیا)

(. وی 8312ی تعریف عملیاتی منزلت های هویت صرف کند)مارشیا، تالش وهمت خود را مصروف ارائه معیاری برا

را که عبارت اند از: هویت یافتگی،  88، چهار منزلت هویت82و تعهد3با مالک قرار دادن دو بعد از هویت تجربه بحران

ت نزلدنباله روی، سردرگمی و بحران زدگی را ارایه می دهد. براساس این تعریف که مارشیا آنرا عملیاتی کرد م

تجربه بحران  84تجربه بحران دارد ولی تعهد ندارد؛ دنباله رو 89تجربه بحران وتعهد دارد؛ بحران زده  82هویت یافته
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(. ازنظراریکسون 8312نه تجربه بحران دارد ونه تعهد دارد)مارشیا وهمکاران،  89ندارد ولی تعهد دارد و سردرگم

(. 8361تعیین کننده منزلت فرد درجامعه است)اریکسون،  آنچه هویت من نامیده میشود در واقع نشان دهنده و

تعداد هم براین نظر اند که درجوامع پیش مدرن افراد جامعه بیشتر درمنزلت دنباله رو هستند و در جوامع مدرن 

منزلت های بحران زده و سردرگم غالب است که البته تالش های اندکی برای تأثیر گذاری موقعیت های بزرگ 

 (. 2222راد انجام شده است)کوته و لوین، برهویت اف

یکی از مراحل حساس زندگی که درآن افراد از مرحله ای بی مسئولیتی رها شده وبه سوی پذیرش چارچوب های 

خاص زندگی) هویت یابی ( پیش می روند دوره جوانی است. دراین دوره افراد درمسیر که قرار دارد با موانع و 

ممکن است آنهارا دچار استرس کند. رویداد های استرس زا رویداد های نا مطلوبی مشکالت مواجه می شود که 

هستند که آرامش جسمی و روان شناختی شخص را مختل می کند وبا عث می شود که فرد برای رهایی از این 

خواست های (. فراتر بودن 8317حالت روش ها وراه حل های را برای مقابله با این رویدادها به کار گیرد)پیکل، 

محیطی از ظرفیت سازش ارگانیزم با این خواسته ها موجب یک سلسله تغیرات روان شناختی و زیست شناختی 

در درون ارگانیزم می شود و این تغیرات می تواند فرد را در معرض استرس ودیگر اختالالت روانی از جمله شایع 

(. پیامد های 2282؛ هاتج، هاروی و موگان،  2229ترین آنها، اضطراب و افسردگی قرار دهد)کوهن و همریک، 

استرس درفرد نشان دهنده بی لذتی شدید می باشد که در صورت طوالنی مدت با عث به وجود آمدن اضطراب و 

افسردگی در اشخاص می شود هم چنین این پیامد ها می تواند عواقبی هم چون اغتشاش در ایفای نقش های 

(. پریشانی کلی که همراه با عالیم اندوه 878336و بورک 868336پی داشته باشد)کاپلن بهنجار فرد در اجتماع را در

عمومی، احساس گناه، ترس، نا آرامی و بیزاری در فرد دیده می شود ازجمله نشانه های اضطراب وافسردگی 

(. پژوهش حاظر برای پاسخ گویی به سه سوال اصلی طراحی شده است که عبارت 8334است)سوموزا و همکاران، 

دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در ایران در دو گروه ساکن  و غیر ساکن تفاوت  آیا ابعاد هویت دراند از: 

آیا سطح بهزیستی  در دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در ایران در دو گروه ساکن  و غیر ساکن  دارد؟

کن  در ایران در دو گروه ساآیا معنای زندگی و بحران معنا در دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل  تفاوت دارد؟

 و غیر ساکن تفاوت دارد؟
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