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Abstract
Aim: aimed to Predicting general self-efficacy based on
identity styles of high school students. Method: This
research is descriptive-correlational, the study population
consisted of high school students in the academic year 9495 in the city of Kermanshah that 282 persons (160 girls
and 122 boys) were selected in the first, second and third
grade by multistage cluster sampling. The instruments of
the study included the Berzonsky Identity Style
Questionnaire (1992) and general Self-efficacy
Questionnaire of Sherer (1982).Result: The results showed
that there is a positive significant relationship between
informational identity style and normative identity style
with Self-efficacy (0/001), and there is a negative
significant relationship between avoidance identity style
with Self-efficacy in students (0/001). Conclusion: the
results also showed that identity style was able to
significantly predict the Self-efficacy of the adolescents.
Keywords: Identity style, Self-efficacy, Student
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چکیده
سبک ک
کها ای

   شبینی خودکارآمدی عمومی ساسا رب
  هدف این پژوهش پی.هدف

      روش پژو فیصوت شه ی عون زا.... ... شآم ازو ننن مقط تسا هطسوتم ع
هویت در دانش ش
شآموزان مقطع دبیرس ات ننن در
  جامعه آماری شامل کلیه دان: روش.همبستگی بود
) پسر221  دختر و160 (  نفر282  که، در شهر کرمانشاه بود95 - 94 سال تحصیلی
   نمون هه هگی یر    خوش هه هایی

        و س فتسا اب مو ا شور زا هد، دوم،در پای هه هه وا یا لل ل

     ابزار پژوهش ش کبس همانشسرپ لما.چندمرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند
    ) و پرسش ومع یدماراکدوخ همان م ییی یییی شرر راکمه و  ان1992 ( هویت برزونسکی
 نتایج نشان داد که بین سبک هویت اطالعاتی و سبک هویتی: یافتهها. ) بود1982 (
) وجود دارد و بین0/ 001 ( یدار
 هنجاری با خودکارآمدی عمومی رابطه مثبت معن
)0/ 001 ( یدار
 ی رابط یفنم ه    معن نن
سبک هویتی اجتنابی اب خودکارآم مومع ید یی یی
    کها ای هوی لکش هب ت
 نت  نینچمه جیا ن داد ناش     سبک ک: نتیجهگیری.وجود دارد
.شبینی خودکارآمدی عمومی را دارند
 معناداری توانایی پی
شآموزان
  دان، سبکهای هویت، خودکارآمدی عمومی:واژههای کلیدی

1395 / 02 /22 :تاریخ دریافت
1395 / 05 / 02 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
ی از نظررر
نوجوانی به دلیل دورة خاص رشدی ،دورهای حساس و بحرانی است که در آن نوجوانان ناچارند با انواع رویدادهای انتق لا ی ی
لهایی برای حل مشکالت و مقابلة مؤثر با آنها ا
زیستی ،تحصیلی ،نقشهای اجتماعی و غیره روبهرو شوند و در این میان باید راه ح 
بیابند .اگر آنان در این مسیر موفق شوند ،بهداشت روانی خود را تضمین کردهاند وگرنه در مع زا یرایسب ضر    آس سسیبه و یناور یا
اجتماعی قرار میگیرند (برنز ،اندرو زوزابو2 00 2 ،؛ به نقل از دانش ،نیکومنش ،شمشیری ،و سلیمینی ،ا  .)4931موفقی رد ناناوجون ت   
چالشهای بیشمار این دورة رشد به میزان خودکارآمدی آنان ارتباط دارد (س ،رنبوهودلا  .) 006 2خودکارآم هب ید    پ پپیشبین رتهب ی   
انگیزههای تحصیلی و افزایش موفقیت در سالهای تحصیلی منجر میشود (کاپرارا ،وچینیو ،آلساندری ،گربیانو و باربارانلی.) 2011 ،
خودکارآمدی به معنای توانایی کنار آمدن با مشکالت برای دستیابی به موفقیت است (برزونسکی و ک ،کو

 .) 2005ای رب ییاناوت ن    

انگیزههای تحصیلی تأثیر میگذارد .واژه خودکارآمدی از نظریه شناختی -اجتماعی بندورا گرفته شده است (بندورا5 98 1 ،2؛ لقن هب   

از مسترووا ،پروچازکا ،و واکولیک .) 2015 ،یکی از جنبههای اساسی خودکارآمدی شخص این باور است که فرد از راه اعمال کنترل
سزا ،داشتن احساس کنترل بر شرایط ،عاملی
میتواند بر پیامدهای زندگی خود اثر بگذارد .به ویژه در هنگام رویارویی با عوامل استر 
یهای خود برای انجام اعمال خاص بر کوشش فرد
مهم در سازگاری با موقعیتهای گوناگون است .انتظارات ویژه فرد در مورد توانای 
در انجام یک عمل و پایداری در انجام آن و ایجاد انگیزهه راد ریثأت بسانم یا د  ارودنب(  و یلروتساپ    1999 ،،،،،، ،،،،،هب ننق ،ایندوعسم زا ل   
 .) 1386حس خودکارآمدی باال باعث تالش ،مقاومت و انعطاف بیشتری میشود؛ افراد با خودکارآمدی باال معتقدند قادرن روط هب د    
د.
مؤثری از رویدادهای زندگی خود تأثیر گرفته و نسبت به کسانی که خودکارآمدی پایینتری دارن نراد یرتشیب تیقفوم راظتنا د د دددد ددددد

یتوانند بر حس خودکارآمدی افراد تأثیر بگذارند ،یکی از این عوامل سبکهای هویت میباشد.
عوامل بسیاری م 
شکلگیری هویت هسته اصلی رشد در دوران نوجوانی است .پژوهشها نشان دادهاند هویت با سالمتی و پریشانی رابطه دارد (کروگر
و مارسیا 2011 ،؛ شوارتز و همکاران .) 2011 ،در گذر از دوران کودکی به بزرگسالی ،افراد با چالشها ایی در زمینههه اکتس تیوه با   
شها در زندگی روزمره دیده شده و بر رشد شخصیت افراد ت ریثأ م ممیگ وزرب( دراذ ننس ،ینیک و یک    .) 1994
روبهرو میشوند .این چال 
سبکهای هویت از نظر برزونسکی شامل سه سبک هویت اطالعاتی ،سبک هویت هنجاری ،و سبک هویت اجتنابی میباشد .افرادی
که سبک هویتی اطالعاتی دارند به صورت آگاهانه و فعال به جستجوی اطالعات پرداخته و پس از ارزیابی و بررسی آنها ،اطالعات
مناسب را انتخاب و استفاده میکننند (حجازی و فرتاش .)5 38 1 ،افراد با سبک هویت هنجاری اطالعات را بدون جستجو و ارزیابی و
ی-
صرف هماهنگ بودن با دیگران میپذیرند و تابع دیگران عمل میکنند (جوکار و لطیفیان .)5 38 1 ،افرادی که سبک هویت اجتن با ی ی
سردرگم دارند به پیامدهای محیطی تکیه کرده و در گرفتن تصمیم اهمال کارند ،این افرد سبک و الگ راتفر و هتشادن یصخشم یو     
آنها موقعیتی است (جوکار و لطیفیان.)5 38 1 ،
نتایج مطالعه برزونسکی و کاک (  ) 2005نشان داد که دانشجویان با سبک اطالع د اب هسیاقم رد یتا ا ب نایوجشن ا     سبکککها ای هویت
هنجاری و سردرگم در مقیاسهای خودمختاری تحصیلی ،خودبسندگی ،مهارتهای مدیریت م دارفا لمحت و مارتحا ،یگدنز رثؤ      
س نم ب تار ا الال الالالتری گ ینچمه .دندرک شراز ن رد 
متفاوت از خود ،ایجاد روابط صمیمانه ،استقالل هیجانی و اعتم دا بهههنفس س

اب هسیاقم    

کهای هویت اطالعاتی و هنجاری در مقیاسهای اهداف تحصیلی ،واقعععبین ،ی
دانشجویان با سبک هویت سردرگم ،دانشجویان با سب 
نقشههای طوالنی مدت در و یگدنز هراب

ر و فادها و شن یرتالاب تارمن دوخ نالاسمه اب رادیاپ طبا ا نداد ن ددددددد ددد دد ددددددددددددد .نت وژپ جیا هه هههش

. Bandura

2
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ولوراسوبوسما (  ) 2005نشان داد که اجتناب از مواجهه با موضوعات مربوط به هویت با بهزیس یت

روانش خان تتی رابط رد .دراد یفنم ه   

حالیکه وقتی فرد یا افراد با موضوعات هویت مواجه میشوند شیوه ترجیحی آنان در مواجهه با موضوعات هویت رظن هب تیمها اب     
نمیرسد .نتایج پژوهش نشان داد که سبک هویت سردرگم-اجتنابی با انتظ هطبار ،یلیصحت درکلمع و تیقفوم هرابرد یفنم تارا       
مثبت ،و سبکهای هویت اطالعاتی و هنجاری با انتظارات مثبت در باره موفقیت و عملکرد تحصیلی رابط و دیوب( داد ناشن تبثم ه   
کهای هوی ب ت ا یناور یدنمتیاضر      
همکاران 2003 ،؛ به نقل از رضائیان و سرندی .) 1389 ،نتایج پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سب 
نشان داد که افراد دارای سبک هویت اجتنابی-سردرگم در خودمخت رد یصخش دشر و یرا

رفا اب هسیاقم ا اد د رای تیوه کبس   

     

اطالعاتی و هنجاری از درجه پایینتری برخوردار بودند و سبک اطالعاتی و هنجاری تفاوت معن دا ااری ،یکسنوزرب( دنتشادن مه اب     
شبینی   
 2007؛ ،ناراکمه و مانکین زا لقن هب           .)0931نت اا ایج پ ،یرفص شهوژ      فتح حح یآذر ،و میرنس  ب (( (  ) 1388ح مدع زا یکا      پ پپ ی 
کهای هویت اطالعاتی و هنجاری در دانشجویان بود.
خودکارآمدی از طریق سب 
این امکان وجود دارد که دانشآموزانی که از موفقیت مورد انتظار برخوردار نیستند و باورهای خودکارآمدی در آنها پایین است در
تهای فرد درباره تواناییهای خ ریسم دو   
کنار عوامل دیگر ،از سبکهای هویتی ناسازگارانه برخوردار باشند .خودکارآمدی یا قضاو 
فعالیت و عملکردهای فرد را مشخص میکند و تالش و انتخابهای فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه  هتفگ بلاطم هب ش و هد   
اهمیت موضوع خودکارآمدی در دوران نوجوانی ،پژوهش حاضر درصدد پیشبینی خودکارآمدی عمومی دانشششآم ازو ننن ساسا رب   
یباشد.
سبکهای هویت م 
رو ش
شآموزان دختر و پسر در مقطع دبیرستان در س لیصحت لا ی   
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل دان 
 95در شهر کرمانشاه بود .حجم نمونه را  282نفر در پایههای اول ،دوم ،و سوم تشکیل دادند .انتخاب این افراد شور هب

- 94

نمونهههگی یر

خوشهای چندمرحلهای بود ،بدین صورت که در مرحله اول از سه ناحیه آموزش و پرورش ،یک ناحیه و از بین م دروم هیحان سراد    
نظر دو مدرسه انتخاب شدند.
ابزار
پرسشنامه سبک هویت :پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی ) 1992 ،یک مقیاس  40سوالی است که  11سؤال آن مربوط به مقیاس
اطالعاتی 9 ،سؤال مربوط به مقیاس هنجاری 10 ،سؤال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و  10سؤال دیگ سایقم هب طوبرم ر     
تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده میشود و یک سبک هویتی محسوب نمیشود .پاسخ آزمودنیها به سؤاالت به شکل طیف
لیکرت  5درجهای میباشد که شامل کام ًالًال مخا فل

= 1تا کام ًالًال موافق = 5است .سؤاالت مربوط به مقیاس اطالعاتی شامل س او للله ههای

 ، 37 - 35 - 33 - 30 -62- 25 - 18 - 16 -6-5-2سؤاالت مربوط به مقیاس هنجاری شامل سوالهای  ، 40 - 34 - 32 - 28 - 23 - 21 - 19 - 10 -4و
ت مر سایقم هب طوب    
سؤاالت مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی شامل سوالهای  ، 38 - 36 - 31 - 29 - 27 - 24 - 17 - 13 -8-3و س الاؤ ت ت
تعهد شامل سوالهای  93-22-02-51- 14 - 12 - 11 -9-7-1میباشد .برزونسکی پایایی درونی (ضریب آلفا) مقیاس اطالعاتی را ،%26
مقیاس هنجاری  ،% 66مقیاس سردرگم یا اجتنابی را  % 73گزارش کرده است .برای ارزیابی و سنجش همسانی درونی پرسشنامه س کب
هویت ،ضریب آلفای کرونباخ بر روی دادههای نمونه اصلی (  ) 1832محاسبه گشت و مالحظ اب هدمآ تسد هب بیارض هک دش ه         
ضرایب محاسبه شده توسط برزونسکی بسیار نزدیک است (غضنفری.) 1382 ،
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پرسشنامه خودکارامدی عمومی :3این مقیاس توسط شرر 4و همکاران (  ) 1982ساخته شده و دارای  ۱۷سؤال است که هر س اؤ للل
یشود .نمرهگذاری مقیاس به این صورت است که به هر ماده از
بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کام ًالًال مخالفم تا کام ًالًال موافقم تنظیم م 
 ۱تا  ۵امتیاز تعلق میگیرد .سوالهای  ۱۳ ،۹ ،۸ ،۳ ،۱و  ۱۵از راست به چپ و بقیه سوالها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست
یتواند از این مقی هرمن دروآ تسد هب سا       ۸۵و ح هرمن لقاد     ۱۷اس نیا .ت   
یشوند .بنابراین حداکثر نمرهای که فرد م 
نمرهگذری م 
مقیاس توسط براتی (  ) ۱۳۷۵ترجمه و اعتباریابی شده است .نجفی و فوالد چن  گ
آلف خابنورک یا     

( (  ) 1386ض اب سایقم ییایاپ بیر
تنف سس س روزنب گر   
عز تت 

 0/ 80و روای سایقم اب نآ یگتسبمه قیرط زا نآ هزاس ی             

ا فتس ا شور زا هد

   

 0/ 61دندروآ تسد هب       

یخسروشاهی و خانجانی .)2931 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ محاسبه و  0/ 71به دست آمد.
(بهادر 
یافتهها
در این بررسی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.
در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آمده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین
اطالعاتی

سبک هویت

انحراف استاندارد
6/ 55

37 / 79

هنجاری

33 /6

اجتنابی

27 /39

5/ 35

40 / 81

8/ 47

خودکارآمدی

6/ 63

کهای هویت و خودکارآمدیاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول  2آمده است.
به منظور بررسی رابطه بین سب 
جدول  .2ضریب همبستگی بین سبکهای هویت و خودکارآمدی
سبک هویت اطالعاتی

خودکارآمدی

سبک هویت هنجاری

سبک هویت اجتنابی

ضریبهمبستگی

**0/62

**0/ 32

**-0/ 31

سطح معنیداری

0/ 001

0/ 001

0/ 001

معن ننیدار و نیب

کها ای هوی  ت ااطالع تیوه و یتا ی  یراجنه  ر تبثم هطبا      
نتایج جدول  2نشان میدهد که بین خودکارآمدی و سبک ک

خودکارآمدیو سبک هویتی اجتنابی رابطه منفی معنیدار وجود دارد .میتوان نتیجه گرفت که با افزایش نمرات افراد در سبک هویت
ک هویت
هنجاری و اطالعاتی ،میزان خودکارآمدی عمومی افزایش و با افزایش نمرات اف رد دار سبک ک

اجتن نازیم یبا    خودکارآم ید

ییابد.
عمومی کاهش م 
جهت بررسی پیشبینی خودکارآمدی عمومی بر اساس سبکهای هویت از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد و نتایج در جدول 3
آمده است.
کهای هویت
شبینی سازگاری عاطفی ،اجتماعی ،و آموزشی بر اساس سب 
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پی 
متغیر مالک

R

R2

خودکارآم ید           

0/44

0/2

F

23 / 21

متغیر پیش بین
اطالعاتی

Std

B

0/ 07

0/ 23

β

0/ 17

P

t

2/ 90

0/ 004

عمومی
هنجاری
اجتنابی

0/ 24
-0/ 45

0/ 07

0/ 19

3/ 06

0/2 00

0/ 08

-0/ 28

-5/ 23

0/ 001

. The General Self-Efficacy Scale
. Sherer

3
4
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ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیشبین نشان میدهند که س اب یتاعالطا تیوه کب      β= 0/ 17و  t=-2/ 90س اب یراجنه تیوه کب    
شبینی خودکارآمدی عمومی را دارند.
 β=0/ 19و  ،t=3/ 06و سبک هویت اجتنابی با  β=-0/ 28و  t=-5/ 23توان پی 
بحث و نتیجهگیری
شآموزان مقطع متوسطه انجام گرف جیاتن .ت   
این پژوهش به منظور پیشبینی خودکارآمدی عمومی بر اساس سبکهای هویت در دان 
نشان داد که بین سبک هویت اطالعاتی وسبک هویتی هنجاری با خودکارآمدی رابطه مثبت معنیدار (  )0/ 001و بین خودکارآمدی و
سبک هویتی اجتنابی رابطه منفی معنیدار وجود دارد (  .)0/ 001یافته حاصل از پژوهش با نتایج پژوهشها ای بوی و ،لدناک ،تناه ،د
براد ،یونسی ،و عسگری (  ) 1387همسو و با بخش جیاتن زا ی   
یزرین ،ادی 
لوکاس (  ،) 2003گریفیتز ( ،) 006 2فارسی نژاد (  ،) 1383عبد 
شبینی خودکارآمدی از طریق سبکهای هویت اطالعاتی و هنج یرا
پژوهش صفری ،فتحیآذر ،و میرنسب (  ) 1388مبنی به رعدم پی 
در دانشجویان ناهمسو است.
کهای هویت،
گریفیتز ( ) 006 2نشان داد بین هویت و خودکارآمدی یک رابطه پویا وجود دارد .فارسی نژاد (  ) 1384نیز با بررسی سب 
سالمت اجتماعی ،و خودکارآمدی دریافت که بین سبکهای هویت و خودکارآم جو طابترا ید و راد د د و ،لدناک ،تناه ،دیوب      .
کها ای اطالع و یتا
لوکاس (  ) 2003نشان دادند سبک هویت سردرگم -اجتنابی با انتظارات منفی درباره موفقیت همبسته است و سبک ک
هنجاری با این ابعاد رابطه مثبت دارد ،همچنین نشان دادند بین سبکهای پردازش هوی ب ت ا اکدوخ  رر رررآم لیصحت ید ی دوجو طابترا      
دارد .ورود به دوره نوجوانی میتواند انتقال دشواری از مرحله کودکی به بزرگسالی باشد و ممکن اس اب درف یارب ت ا لباق سرتس

    

توجهی همراه باشد .افراد دارای خودکارآمدی باال از نقاط ضعف و قوت خود مطلعند ،آنها اهداف واقعععبینانه انتخ با مممیکنن  ،د ووو از
خود انتظارات معقولی دارند و از مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مشکل ،در مقابل مقابله متمرکز بر هیجان آگاه هستند .افراد دارای
خودکارآمدی باال بسیار جرأتمند و اجتماعیاند و عزت نفس باال ییدارند و همچنین کنترل بیشتری بر زندگی خ دنراد دو   

)کلینک ،ه

ترجمه محمدخانی.) 1381 ،
کها ای هوی و ت
میتوان گفت که سبکهای هویت ،چه مستقیم و چه غیرمستقیم بر خودکارآمدی کودک ریثأت نا    م ممیگ راذ ددد .سبک ک
کهای هوی یپ ت   
خودکارآمدی در فرآیندی دو سویه با هم در تعاملاند و با تأمل در کیفیت این روابط میتوان به نقش حساس سب 
برد .در تبیین نتایج پژوهش میتوان گفت خودکارآمدی با جستجوگری فعاالنه اطالعات از خود و محیط که مشخصه اص تیوه یل   
اطالعاتی هست مرتبط میباشد ،در صورتی که پذیرش ارزشهای مراجع قدرت که مشخصه اصلی هویت هنجاریست رابطه کمتر اما
معنادار با خودکارآمدی دارد .اجتناب از مواجهه با مشکالت نیز که مشخصههه تسا نکمم ،تسیبانتجا تیوه زراب ان دوخ ش زا ی        
خودکارآمدی پایین و یا حتی علت آن باشد .بندورا (  ) 1997بیان میکند افرادی ک زا یرتالاب سح ه

،دنشاب هتشاد یدمآراکدوخ       

مسیرهای چالشبرانگیز را انتخاب و در حل مسائل بهتر عمل میکنند .افرادی که از دیدگاهها و باورهایی روشن و ثابت درباره خود و
دنیایی که در آن زندگی میکنند بیبهرهاند ،دنیا را بینظم ،غیرقابل پیشبینی و غیرقابل کنترل تلقی میکنند .کمبود تعهدات در افراد
سردرگم ،آنان را در موقعیت آسیبپذیری قرار میده رب هک یدارفا و د کبس

تیوه

ه کبس و یتاعالطا و راجنه تی ی ت هیک      

میکنند ،تعهدات هویتی قویتر و روشنتری نسبت به افراد سردرگم -اجتنابی کسب ک در هههانددد (برزونس ،یک

     

 .) 2004نت شهوژپ جیا   

برزگری (  ) 1386نشان داد ،سبک هویت سردرگم با راهبردهای اسنادی و شناختی ناکارآم ا ،د جججتن اب ندش هجاوم زا با مش ،تالک      
تنفس پایین ،خودپنداره بیثبات و نشانگان افسردگی همبستگی دارد .هب
انتظار شکست و روشهای نامناسب پرداختن به تکلیف ،عز 
نظر میرسد افرادی که از سبک هویت اجتنابی -سردرگم برخوردار هس ،تالکشم اب ندش هجاوم زا بانتجا لیلد هب دنت اد ش نت
تنفس پایین و خودپنداره بیثبات ،دارای خودکارآمدپنداری فردی و جمعی و تعهد هویت پایینی هستند.
عز 
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 سبکهای هویت اطالع یتا،نتایج این پژوهش نشان داد یکی از عوامل مهمی که بر خودکارآمدی عمومی تأثیر مثبت به سزایی دارد
ش ب ی نی
  بنابراین با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبکهای هویت از عواملی هستند که میتوانند پی.و هنجاری است
.کننده میزان خودکارآمدی عمومی دانشآموزان باشند
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