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پسشر    250 دختشر،  250آمشو     دانشش  500ده در نوجوانان بود. برای این منظور، ش برونیآفرینِ  هدف این پژوهش شناخت رابطة میان حمایت اجتماعی، هویت، و رفتارهای مشکل :دهیچک

بشا   ،ششده   آفشرینِ برونشی   ششد. رفتشار مششکل   بررسشی  معلم، و حمایت همسشا   صورت تصادفی انتخاب شدند. حمایت اجتماعی برحسب نشانگرهای حمایت خانواده، حمایت  ساله به 13تا  12

  شد. الگوهشای معادلشة سشاختاری نششان     سنجیدهاریکسون و همچنین هویت شخصی با پرسشنامه مراحل روانی ش اجتماعی  نشانگرهای رفتار پرخاشگرانه، رفتار نقض قانون، و مشکالت توجه 

. ا  سه منبع حمایت اجتماعی، دو منبشعِ حمایشت خشانواده و حمایشت معلشم      کند گری می آفرین را واسطه ی، رابطة بین حمایت اجتماعی و رفتار مشکلطور نسب که سردرگمی هویت، به ندداد

 ، توأمشان شخصشی  منزلشة عامشل درون   یت شخصشی بشه  و هو ،منزلة عامل بافتی بههای این پژوهش، حمایت اجتماعی  یافتهبنا به شده داشتند.   آفرینِ برونی تأثیر منفی معناداری بر رفتار مشکل

 کنند.   نوجوانان با ی میآفرین  نقش مهمی در رفتار مشکل

 

 
Abstract: The purpose of this study was to examine relationships among social support, identity, and externalizing problem behaviors in adolescence. To 

do so, a sample of 500 (250 females, 250 males) students between the ages of 12 and 13 was selected through multi level sampling. Social support was 

operationalized in terms of family support, teacher support, and peer support. Externalizing problem behavior was operationalized in terms of aggressive 

behavior, rule breaking behavior, and attention problems. Personal identity was measured by Erickson Psychosocial Stage Inventory. Structural equation 

models indicated that identity confusion partially mediates the relationship between social support and early adolescent problem behavior. Two out of the 

three social support sources, namely, family support and teacher support had negative significant effect on externalizing problem behavior. The present 

findings suggested that social support as an contextual factor and personal identity as an intrapersonal factor may play important roles in adolescents’ 

problem behavior. 
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