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گیری هویت در نوجوانان مبتال به سیستیک فیبروزیستبیین فرآیند شکل  

گیری کند. شکلی هر فردی است که وی را تعریف و از دیگران متمایز میهویت خصیصه زمینه و هدف:

های دوران کودکی در یک کل کم و بیش منسجم و منحصر به ها، باورها و هویتهویت ترکیبی از مهارت

. کندگیری برای آینده را برای بزرگساالن جوان فراهم میهم حس تداوم با گذشته و هم جهتفرد است که 

کند. افزایش امید به زندگی بیماران های روزمره و هویت فرد را تهدید میهای مزمن، جسم، فعالیتبیماری

نوجوانان را  گیری هویت ایناجتماعی و فرآیند شکل -روانی سالمت به توجه و اف، اهمیت شناختسی

 . کندبرجسته می

و بخش  افسیکلینیک  در 2008 اشتراوس و کوربین نظریه بسترزاد رویکرد با کیفی مطالعه اینروش: 

 11اف و نوجوان مبتال به سی 14کنندگان این مطالعه انجام شد. مشارکت ی مرکز طبی کودکان تهرانریه

برادر، دوستان، معلم و مراقبان سالمت را تشکیل دادند. در نفر از اطرافیان آنان شامل والدین، خواهر و 

رسان فوری موبایل و پیام یهای مکمل مصاحبهشیوهصورت پذیرفت و از سایر عمیق مصاحبه 36مجموع 

ها بر اساس رویکرد داده ها ادامه یافت.تا اشباع داده و استفاده شدآوری اطالعات نیز برای جمع تفسیر عکس

 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. 2008تراوس نسخه کوربین و اش

گردید  اصلی طبقه و چهار زیرطبقه 15ه اولیه، طبق 62منجر به استخراج  هاداده تجزیه و تحلیل ها:یافته

 محور حول بیضی مداری در زندگی» نمود:گیری هویت را در این نوجوانان تبیین که چگونگی شکل

 زندگی فرآیند جستجوی»،   «بزرگسالی تا کودکی از زندگی بافتار در تنیده افسی»، «افسی

به عنوان دغدغه « افسی محور حول بیضی مداری در زندگی. » «افسی با هویت آمیختن»و  «نرمال

اف در این مدار، بسته به شدت بیماری، فاکتورهای اصلی این نوجوانان شناسایی شد. افراد مبتال به سی

گیرند. اجتماعی، حمایت اطرافیان در تعامل و فاصله نزدیک یا دور از بیماری قرار می فرهنگی، اقتصادی و

گیری این دغدغه بود. ی شکلبه عنوان زمینه «اف تنیده در بافتار زندگی از کودکی تا بزرگسالیسی»

بق با کارگیری راهبردهای مختلف، سعی در تطابا به «نرمال زندگی جستجوی»نوجوانان در طی فرآیند 

که از درمان رغم ایناز طول عمر کوتاه خود آگاه و نگران بودند و علی آنانشرایط و نیازهای خود داشتند. 

کردند و این با بزرگترشدن نوجوان بیشتر نمود رنجیدند، اما با آن مدارا میی خود میکنندهانتها و خستهبی

 آمیختن»سطوح متفاوتی از نوجوانان بیماری،  همکنشی و پذیرش یا رد-ی این کنشدر نتیجه کند. می

رفتار و »، «سیاسی-تفکرات نوپدیدار اقتصادی»پنج زیرطبقه آن شامل  کردند.را تجربه می «افسی با هویت

کسب »و « یابی جنسیدر مسیر هویت»، «ای مبهمپردازی از آیندهایده»، «دوستانههای انساناندیشه

 بود.«خودانتخابگری



های فعالیت در درمانهای مداوم، تغییرات ظاهری بارز و محدودیت افسی به مبتال نوجوانان  گیری:نتیجه

با کنند. کند. آنها در تالش برای پیوستن به جمع افراد عادی تالش میساالن خود را تجربه میمقایسه با هم

وظایف تکاملی خود را انجام  اف، سایرپذیرش و تطابق نوجوان با بیماری، وی به جای تمرکز صرف بر سی

در برابر آن ممکن است در آرزوی سالمتی  .کندمی کمک نوجوان ظهور حال در هویت انسجام داده و به

ی خود شکایت کند و شاید دچار گسست های بی وقفهاطرافیان بماند، خود را ضعیف دانسته و مدام از درمان

پویا است که در اواخر نوجوانی تکمیل نشده و در فرآیندی گیری هویت شکل یا سردرگمی هویت شود.

 طراحی مداخالت حول برای کلیدی موقعیت در جوانی و بزرگسالی ادامه خواهد داشت. پرستاران

 دارند. فردی، پذیرش بیماری و مشارکت دادن نوجوانان در این فرآیند قرار بین زایاسترس هایموقعیت

 سیستیک فیبروزیس، نظریه بسترزاد گیری هویت، نوجوان،شکلکلمات کلیدی: 
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Abstract 
 

Exploring the process of identity formation in adolescents with cystic fibrosis 

Background and Aim: Identity is a characteristic of each individual that defines and 

distinguishes him/her from others. Identity formation is a combination of childhood skills, 

beliefs, and identities that are more or less cohesive and unique, providing young adults with 

a sense of both continuity with the past and direction for the future. Chronic diseases threaten 

the body, daily activities and identity of the individual. Increasing the life expectancy of CF 

patients highlights the importance of recognizing and paying attention to psychosocial health 

and identity formation in these adolescents. 

Method: This qualitative study was performed according to the grounded theory approach of 

Corbin and Strauss 2008 in the CF Clinic and Lung Ward of Tehran Pediatric Medical 

Center. Participants included 14 adolescents with CF and 11 parents, siblings, friends, 

teachers, and healthcare providers. A total of 36 in-depth interviews were conducted, and 

other complementary methods of Mobile Instant Messaging Interviews (MIMIs) and Photo 

elicitation were used to gather information and continued until data saturation. 

Results: 62 primary categories, 15 subcategories, and four main categories emerged by data 

analysis which explained how identity is formed in these adolescents: "Living in an 

elliptical orbit around the CF", "CF woven in the context of life from childhood to 

adulthood","search for normal life process" and "Integration of identity with CF".  

"Living in an elliptical orbit around the CF" was identified as the main concern of these 

adolescents. People with CF in this circuit, depending on the severity of the disease, cultural, 

economic and social factors, the support of others, etc., are in interaction and close or far 

from the disease. The "CF woven in the context of life from childhood to adulthood" was the 

context for the formation of this concern. During the "search for normal life" process, 

adolescents tried to adapt to their circumstances and needs by using different strategies. They 

were aware of and worried about their short life, and despite suffering from the endless and 

tedious treatment, they endured it, and this becomes more apparent as the teenagers grow 

older.  As a result of this interaction and acceptance or rejection of the disease, they 

experienced various levels of "Integration of identity with CF". 

Conclusion: Adolescents with CF experience ongoing treatments, marked changes in 

appearance, and activity limitations compared to their peers. They try to join the ranks of 

ordinary people. By accepting and adapting to the disease, he or she performs other 

developmental tasks rather than focusing solely on CF, helping to integrate the adolescent's 

emerging identity. On the other hand, he may wish for the health of those around him, 

consider himself weak, and constantly complain about his incessant treatments, and may 

experience identity rupture or confusion. Identity formation is a dynamic process which is not 

completed in late adolescence and will continue into adulthood. Nurses are pivotal in 

designing interventions around stressful interpersonal situations, disease acceptance, 

adherence to treatment, and adolescent involvement in this process. 

 

Keywords: Identity formation, adolescence, cystic fibrosis, grounded theory 


