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Abstract
Objective: This research was done with the aim of
predicting identity styles based on self-concept and social
behavior among students. Method: The study population
consisted of male students in seventh and eighth grades is
the city Pardis. The sample included 150 students who
were selected by multistage cluster sampling method. To
measure the variables Identity Style Inventory (ISI), Self)Concept Scale (cs) and the scale of social behavior (csbs
was used. For statistical analysis of the methods of
statistical correlation and regression analysis were used.
Results: Identity styles in students can be predicted based
on self-concept and social behavior. Conclusions: The
result have revealed that identity styles in students can be
predicted based on self-concept and social behavior.
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مقدمه

گها ایجاد هویت 2یکی از شرایط اساسی شکل-گیری شخصیت مورد پذیرش جامعه 3است ..هوی ییت مبتن ننی اگآ رب هه هههی
در تمام فرهن 
ک ج ن بة
منحصر به فرد انسان از این امر است که ما به گونهای از هر انسان دیگر متمایز هستیم .در مطالع خش ة صص صصصیت انساننن هوی ییت یک ک
اساسی و درونی بوده که کمک آن احساس تداوم و یکپارچگی به فرد میدهد .هوی ییت مفه هذ مو نن نننی ف  شدوخ زا در

مم م ممممیباش ب و د ا   

عناوینی چون هویت شخصی ،هویت اجتماعی ،هویت قومی ،هویت جنسی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

تعریف هویت برای اولین بار توسط اریکسون ارائه شد و توسط نظریه پردازان دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گرف ا .ت ررریکس رد نو
زمینة هویت بر اهمیت بافت اجتماعی تأکید میکند ،زیرا بافت اجتماعی چیزی برای جستجو ارائه میکند که میتواند حقیقت داش هت
یهای دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم منحصر
تها ،جهانبینی و همانندساز 
لگیری هویت ترکیب مهار 
باشد .شک 
تگیری برای آینده را فراهم میکند (طباطبایی و همکاران.)0931،
یآید که برای نوجوانان احساس تداوم گذشته و جه 
به فرد درم 

از نظر برزونسکی وکاک ) 2005 ( 4هویت ،یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآیندهای شناختی و

که ب ا ا    یک ککدیگر تف .دنراد توا    این
یها ،در استفاده از سب 
مگیر 
اجتماعی و نظریههای خود ساخته برای حل مسائل شخصی و تصمی 

سبکها ،راههای پردازش اطالعات و مقابله با مشکالت ناشی از بحران هویت استتت (دوری ییس ،5سوانسوننن 6و بی ییرز 2004 ،7نمرب
شوارتز.) 2001 ،9

8و

کهای هویت برزونسکی است ک گلا ه وو ووویی
جدیدترین نظریه در حوزه هویت که مبنای نظری این پژوهش به شمار میرود ،نظریه سب 
شناختی -اجتماعی دارد .مدل پردازش شناختی -اجتماعی هویت به مطالعه راهبردها و فرآیندهایی میپردازد که افراد برای س و تخا
اصالح هویت خود به آنها توجه کرده یا از آنها اجتناب میکنند .براساس این دیدگاه ،هویت ساختاری شناختی و چارچوب ارجاعععی
شخصی است که برای تفسیر تجارب و اطالعات مربوط به خود و پاسخ به پرسشهایی درباره مفهوم معناداری و هدف زندگی به کار
یشود.
گرفته م 

مدل شناختی -اجتماعی هویت بر سازندگی مبتنی است ،یعنی افراد نقشهای فعالی در ساختن تفکر خود درباره اینکه چه کسی
یکنند .هنگامی که تالشهای سازگارانه موفقیت آمیز نباشد ،نیاز به بازبینی و اصالح جنبههایی از ساختار هوی ییت ش لک
هستند ،ایفا م 
یگیرد.
م 

بر این اساس ،رشد هویت ،مبادله دیالکتیکی 10است میان فرآیندهایی که به وسیله ساختار هویت اداره میشود و فرآین هد اای انطبا ققق ی

که توسط بافتهای فیزیکی و اجتماعی که فرد در آن زندگی و رشد میکند ،هدایت میشوند .این سبک به راهبرده و ا فرآین اهد ییی
مواجهه با تعارضهای هویت اشاره دارند .به عبارت دیگر ،سبکهای هویت ،ترجیح نسبی افراد برای به کارگیری ش شیوههاییی خ صا
حل مسائل هویتی و پردازش اطالعات مربوط به خود است (حجازی و فرتاش.)5 38 1 ،
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ادراک فرد از خود به عنوان یک کل و سوالهایی مانند " من که هستم؟ " "چه میخواهم بشوم؟" " از زندگیم چه میخ مهاو ؟؟؟ " از
شها ک نچ ه دد ددد س دنهاوخ همادا لا    
جمله سؤاالتی است که ممکن است فرد در دورانهای مختلف زندگی با آن روبرو شود .این پرس 
یافت جستجوی هویت نامید میشود .به اعتقاد بسیاری از روان شناسان این گونه سؤاالت در دوران نوجوانی بسیار مهم میشوند .با این
شها ای زندگگگی نقش ب راگدنام  ررر رررر جا
یهای شخصیتی و تغییرات محیطی و خانوادگی ،در چگونگی مواجهه ف ب در ا لاچ  ش شش ششش
حال ویژگ 
یگذارد (صادقی و همکاران.)3931 ،
م 
نوجوانی زمانی مناسب برای شکلدهی هویت (احساس ومفهومی از خود) است که تاریخچه گذشته فرد و توانمندیها ای م  درو ننی ییاز
برای سالمت روان شناختی در بزرگسالی را درهم میآمیزد (شهر آرای.) 1384 ،
بسیاری از تکالیف رشدی که بیشتراز ویژگیهای دوران نوجوانی به شمار میرفتند (ازجمله ساخت هویت) در دوران بزرگسا للل ی نی ییز
ادامه دارند (آرنت ) 000 2 ،11و چون بسیاری از تکالیف که از ویژگیهای دوران بزرگسالی  رامش هب مم م ممممیرون ح هلمجزا( د رر رررک ککت در

راستای صمیمیت بالیده) در دوران نوجوانی پدید میآیند (آرچر.) 1994 ،12

بطورخالصه واجمالی ،معنای هویت را میتوان در چند جمله خالصه کرد :آدمی:

 .1بداند جایگاه ،منزلت و ارتباط او دقیقًاًا چیست؟ و چه تعریفی دارد؟
طهایی او را به خود و جهان خارج از خود متعلق میسازد؟
 .2آگاه باشد که چه پیوندها ،رشتهها و ارتبا 
شها ،وظایف و مسئولیتی در قبال خود و دیگران برعهده دارد؟
 .3درک کند که چه نق 
عبینانهای از توقعاتش نسبت به خود ودیگران به دست آورد.
 .4شناخت واق 
اما تعریفی که دانشمندان علوم روانشناسی و روانشناسی اجتماعی از هویت دارند این است:

ن آن ،عناص  ر زززی ییادی
یهایی است که تفاوت فرد از دیگران یا شباهت او به دیگران را موجب میگردد که رب اای س تخا ن ن
مجموع ویژگ 
شهای دیگر درباره خ دراد دو
مورد استفاده قرار میگیرد .هرشخص ،برای بوجود آمدن تصویر ذهنی از خود ،بر تفسیری که از واکن 
یکند .بنابراین پاسخ به پرسش من کیستم؟ درحقیقت ،همان هویت یا خود ماست .اگر توانستتیم جایگ خ ها وو ووویش را در جه نا
تکیه م 
هستی مشخص کنیم و به این پرسشها که از کجا آمدهایم و چه کاری باید بکنیم و سرانجاممان چیست؟ پاسخ صحیح دهیم ،هوی ییت
ما شکل م 
یگیرد و هرچه پاسخ ناقص باشد ،هویت ما نیز به همان میزان ،دچار نقص است.
هویت که معادل واژه التین  Identityمیباشد یعنی اعتقاد به اینکه ما فردددی متما ایز از دیگ چمه و نار نن نننین ش و مهم صخ

زرا اب ششش ششششششی

ک س راتخا
هستیم .به عبارتی دیگر هویت عبارت از افتراق و تمیزی است که فرد بین خود و دیگران میگ راذ ددد .هویتتت شخص صصی ،یک ک
روانی اجتماعی است یعنی هم شامل طرز تفکرها و عقاید میشود که معرف فرد است و هم نحوه ارتباط فرد با دیگران را میرسانند.
یش نو ددد،
مسلمًاًا مسئله هویت از موضوعات مهم و چالش برانگیزی است که نه تنها تک تک افراد در دوران حیات خود با آن مواجه م 
بلکه ازجمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از متفکران به انحای مختلف با آن درگیرند .صورت مسئله هویت و ضمائم مربوط هب
آن ،همواره درک ککانون توج مولع ه    مختلف ففی همچ انش هعماج نو سس س سسسسی ،فلس انشناور ،هف سس سسسی و  ...قرارگرفت رد .تسا ه اا ااای یین می ییان برخ خخی
روانشناسان بخش وسیعی از مطالعات خود را به این مسئله اختصاص دادهاند.

اریکسون 13معتقد است که شکلگیری هویت فردی در نوجوانی طی زمان و بر اساس تجربیات حاصل از برخ ص درو حح حححیح اجتماعععی
یگیرد و نوجوان باید بتواند خود را بشناسد و از دیگران جدا سازد تا تع اور لدا نن نننی وی تضمممین ش و .دو للللل ی اگ ناوجون رد ر   
شکل م 
. Arendt
. Archer
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سرخوردگی و بی اعتمادی جایگزین شود و به جای تماس بامردم ،گوشهگیر و به جای تحرک به رکود گرایش پیدا کند و ج هب اا ااای
خود آگاهی و تشکیل هویت با ابهام در نقش رو به رو شود ،هماهنگی و تعادل رفتاری وی  مه هب ممم ممممیخ رو ددد و نابهنجاررری و بح نار
یکند.
هویت در او بروز م 

روانشناسان زیادی در مورد هویت مطالعه نمودهاند از جمله اریکسون ،مارسیا 14و لوینگر ،15اما معروفترررین نظری ییه در م ه درو وووی ییت را
ک س انتجا  /مگردر ببببب ی 19و متعهددد
برزونسکی 16با معرفی سبکهای هویت که شامل سبکهای اطالعاتی ،17سبک هنجاررری ،18سبک ک

20

است بیان نموده است.
الگوی احساسهای هر فردی به وسیله احساس عمدهای به نام احساس خویشتن سازمان یافته است .این خودپنداره ماست که تقریبًاًا در
تمام نگرشها و رفتارهای ما انعکاس یافته است .احساس خویشتن به صفات عمقی ثبات ،انسجام و سازمان م ممیدهددد .فرآینددد تقوی ییت
خود بیشتر رفتارهای ما را تنظیم میکند .این فرآیند به معیارهای درونی عملکرد نیاز دارد که رفتار خود را در برابر آنها ارزیابی کنیم.
یتواند معیاری برای ارزیابی رفتار حال و مشوقی برای عملکرد بهت  رد ر آآآیندههه باش تلوش( د زز ززز 2005 ،21؛ ترجم  ه سس سسسید
رفتار گذشته ما م 

محمدی.)0931 ،

هر فرد در ذهن خود ،تصویری از خویشتن دارد .به عبارت دیگر ،ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را «خودپن راد ههه» 22ی ییا «خوددد

انگاره» مینامند .خودپنداره ،چارچوبی شناختی است که به واسطه آن به سازمانبندی آنچه در خ هراب وو ووویش م ممیدان ننیم ،م ممیپ ادر زززیم و
اطالعاتی را که به خود مربوط میشوند ،بر پایه آن پردازش میکنیم .این قبیل «طرح وخ هراو دد ددد» در برگیرن ؤم هد فّلّل هه هههها ای خ  صا

ننی ییز

میباشد که در نقش گرایشهای شخصیت عمل میکند .سه مورد از این مؤ ّلّلفهها عبارتن وافت :زا د تت تتتها ای فردددی در ش شیوه ارزش شیابی
خود ،باورکردن خود برای تالش در جهت دست یابی به اهداف مطلوب ،و عالقه نشان دادن به میزان اثر گذاشتن بر روی دیگررران از
طریق رفتارهای خود (تقی زاده.) 1379 ،
عوامل متعددی در خودپنداره فرد مؤثرند از جمله :خانواده ،مدرسه ،ارزشهای فرهنگی ،بازخورداز دیگران .والدین یکی از مهمترین
منابع شکلگیری خودپنداره است ،خانواده نخستین محیط اجتناب ناپذیری است که کودک با آنها تماس برقرار م ممیکنددد .کودکاننی
یشوند ،نهایتًاًا به طرد خود میپردازند و احساس بی-ارزشی میکنند ،این روند را بسیاری از روانشناس ورد نا نن نننی ک مان ندر   
که طرد م 
شها ای درون ننی خ  دو مم مممیکنددد (فنوننی،
نهادهاند که به وسیله آن کودک ادراکات ،نگرشها و واکنش -های دیگران را جزئی از ارز 
 ، 1380نقل ازمسگری.) 1388 ،
کودک هنگامی که با ورود به مدرسه تولد اجتماعی مییابد خودپندارهاش تحت تأثیر نگرش معلمان ،تجربیات و پاسخخخها ای کالم ممی
یگیرد .محققین در یافتهاند که ادراک کودکان از احساس معلمان نسبت به آنها همبستگی معن ادا ررری اهنآ دوخ کاردا اب    
آنها قرار م 
یتوانند عقایدی را القا کنند که خودپنداره کودک در منزل نیز تغییر یابد .بدیهی است که در دوره تحصیل ،رابطه
دارد .حتی معلمان م 

13

.Erik Erikson
.M. Marcia
15
. Lvyngr
16
. M.A.Berzonsky
17
. Style Intelligence
18
. Normative style
19
. Style confused
20
. Obligation
21
. Schultz
22
. The Self-concept
14
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داشتن با معلمان و خدمات خاصه مدرسه ،در ساخته شدن خودپنداره کودکان نقش اساسی دارد ،اما ای یین نقش  تحت  تأ ثثث ثثثثیر مفهوم می
است که آنها قب ًالًال از خود داشتهاند (طاهری.)5 38 1 ،
خودپنداره افراد توسط ارزشهای فرهنگی نیز شکل میگیرد .جامعههایی که فرد در آن بزرگ شده اس عت ت ررری ییف م ممیکنددد ک هچ ه   
چیزی در رفتار و شخصیت افراد مورد عالقه هست یا نیست .در بعضی از فرهنگها افراد در رابطه با گروههای اجتماعی خود ش هتخان
گها نقش اجتماعی و زمینهها ای اجتماعععی خ مهم ار دو   
یشوند .آنها بخشی ازگروه بزرگتر شناخته میشوند و افراد در این فرهن 
م 
یدانند .بسیاری از تحقیقات حاکی از این مطلب است که تصور و پندار هر فرد از خود ،بس صت هب هت ووو وووویری اس  هک ت دد دددیگ ار ننن از او
م 
داشتهاند .حتی در حال حاضر تصویر دیگران از یک فرد میتواند ،ارزیابی تصویری که فرد از خود دارد را تغیی ییر ده وا رگا .د للللل ی ییا هب
کودک بگویند که باهوش و زرنگ است یا اینکه او قابل اطمینان نیست و جز اینها ،ای یین مفاهههیم دت هب رر ررریج قسمتتی از خودپن و هراد
یگردد (فنونی 1380 ،به نقل از مسگری.) 1388 ،
هویت کودک م 

رفتار اجتماعی ،23رفتاری است که از دیگران متأثر شده یا به وسیله دیگران شرطی شده است .به عبارتی رفتاری است که فرد یا گروه،
نسبت به کسی یا چیزی در چارچوب فرهنگ مادی و معنوی سر میزند (شعاری نژاد .)3931 ،رفتار را به دو صورت کلیتر م ممیت او ننن

تقسیم بندی کرد ،گاهی رفتار را به دو گروه :رفتار بهنجار  24و رفتار نابهنجار 25و گاهی به دو گروه ،شامل :سازگار و ناسازگار تقسیم

یکنند که البته مفاهیم یکسانی را منتقل میکنند (شایان مهر.)0931 ،
بن دی م 
همچنین رفتار اجتماعی را میتوان به دونوع بسیار گسترده تقسیم بندی کرد :رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستتیز .از ان عاو نظریهههها ا
درباره رفتار اجتماعی میتوان به نظریه رفتار گرایی ،کنترل اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و بازدارندگی اجتماعی اشاره نمود.
انسانها رفتارهای بالقوه زیادی دارند ،ولی فقط زیر مجموعه این رفتارها در هر موقعیت خاص مناسب هس  اهنآ راظتنا و دنت ممم م مممممیرود.
بتر هستند توسط هویتی که فرد اختیار میکند ،تعیین میشود .هویت دوست داشتنی
اینکه دقیقًاًا چه رفتارها و هیجانهایی از همه مناس 
یشوند که افراد به صورت دوست داشتنی رفتار کنند ،هویتهای قدرتمند باعث میشوند که افراد به صورت قدرتمن راتفر د   
باعث م 
کنند ،هویتهای منفعل باعث میشوند افراد به صورت منفعل رفتار کنند ،و الی آخر .اگر کسی به صورت ناهماهنگ با هویت رفت را
یتواند از طریق رفتارهای ترمیم کننده ،هویت اصلی خود را ترمیم نماید (مارشال ریو 2005 ،26؛ ترجمه سید محمدی)4931 ،
کن د م 

ن و همچن ننین ن امتجا راتفر عو ععع ععععی وی
پژوهش حاضر در نظر دارد تا مشخص نماید خودپنداره یا تصویری ذهن ننی ه خ زا درف ر وو ووویشتن ن
شبینی نماید؟
کهای هویت فرد را پی 
ی ت و ا ن د سب 
م 
روش:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی در چارچوب طرحهای همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایههای هف  مت ووو
هشتم متوسطه اول شهرستان پردیس در سال تحصیلی  4931- 95بودهاند که تعداد آنها حدود  1400نفر بوده اس .ت

هرب مممین اس و سا

با توجه به متغیرها و ماهیت پژوهش ،نمونهای به تعداد  150نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی خوشهای چند مرحلهای از
میان دانشآموزان پسر پایههای هفتم و هشتم شهرستان پردیس انتخاب شدند .مراحل انتخاب نمونهها به این ص دتبا هک دوب ترو ا زا 

  

میان  9مدرسه متوسطه اول 5 ،مدرسه به صورت تصادفی و سپس از هر مدرسه  30دانشآموز از طریق شماره لیست کالس و براساس
عدد  5انتخاب شدند.
23

.The social behavior
.Normal behavior
25
.Abnormal behavior
26
. Marshal Rio
24
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ابزار

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ( 27)ISIتوسط برزونسکی در سال  1989ساخته شد و در سال  1992مورد تجدید نظر قرار گرف .ت
تگیری اطالعاتی ،جهتگیری هنجاری ،جهت
این آزمون یک ابزار خودگزارشی  40عبارتی است که  4زیر مقیاس جه 
گیری سردرگم /اجتنابی و تعهد را تشکیل میدهد .آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت  5درجهای که از  1تا ( 5اص ًالًال شبیه من نیست
تا کام ًالًال شبیه من) درجه بندی شده است مشخص سازد که هر یک از عبارات تا چه حدنشان دهنده ویژگیهای شخص صصیتی وی اس .ت
جی آن  0/ 94و پای ییایی ایران ننی آن  0/ 83هدوب
روایی آن یکبار در سال  1986گرفته شد که همبستگی کامل را نشان داده و پایایی خ را ج ج
است و در این پژوهش  0/ 83ارزیابی شد.

مقیاس رفتار اجتماعی ( 28)CSBSتوسط واردن 29و همکارانش (  ) 2003ساخته شد و دارای  24عبارت بوده که  5عامل ک :لماش ه    .1
رفتار اجتماعی عملی  .2رفتار اجتماعی ارتباطی  .3رفتار ضد اجتماعی آش راک  .4رفت امتجا دض را ععع ععععی رابطهههای و  .5رفت برق را ا نن نننی را
  

یکند و آزمودنی باید به این عبارات در یک طیف لیکرت  3گزینهای ( =0هرگز = 1 ،بعضی اوقات =2،اغل )تاقوا ب
اندازهگیری م 

قرار دارد پاسخ دهد .پایایی خارجی آن توسط واردن و همکارانش  0/ 86و پایایی ایرانی آن توسط اکبری بلوطبنگان و همکارانش در
سال  39در خرده مقیاس قربانی  ،0 / 72رفتار اجتماعی عملی  ،0/ 69رفتار اجتماعی ارتباطی  ،0/ 68رفتار اجتماعی آشکار  0/ 75و رفتار
اجتماعی رابطهای  0/ 76که تقریبًاًا همه آن ضرایب به لحاظ آماری قابل قبول هستند ارزیابی شد و پایایی برای این پژوهش با نمره کل
 0/15به دست آمد.

مقیاس خودپنداره ( 30)CSاز  22صفت توصیفی تشکیل شده است که احساس افراد را نسبت به خودشان نش  نا مم مممیدهددد و ساسا رب   

سهای خود توصیفی است که میتواند در م نازومآ شناد درو    
مقیاس  5درجهای پاسخ داده میشود .این مقیاس یکی از معدود مقیا 
پایه چهارم و باالتر مورد استفاده قرار بگیرد .نمرات باالتر در این مقیاس حاکی از خودپنداره باالتر است( .یعنی تحقیر کمت پ ).ر اای ییایی
آن در مطالعات اولیه بین  0/ 73تا  0/ 91گزارش شده و در این پژوهش  0/58ارزیابی شد.
یافتهها:
در این پژوهش دانش آموزان پایههای هفتم و هشتم که در سنین  13تا  51سال قرار دارند مورد سنجش قرار گرفتند که  95نفر هفتم و
 55نفر هشتم بودند .سایر اطالعات در جدولهای شماره  3،2،1آمده است.
صهای توصیفی سبک هویت
جدول  -1شاخ 
میانگین

متغیر

93/ 713

جهتگیری اطالعاتی

32 /8

جهتگیری هنجاری

انحراف استاندارد

بیشترین نمره

6/726

55

کمترین نمره
19

5/ 384

43

17

جهتگیری سردرگم/اجتنابی

29 / 04

5/325

44

51

تعهد

35 / 793

5/225

49

24

صهای توصیفی خودپنداره
جدول  -2شاخ 
متغیر
نمره کلی خودپنداره دانش آموزان

میانگین
58/ 153

انحراف استاندارد
11 /822

بیشترین نمره
109

کمترین نمره
85

27

. IDENTITY STYLE INVENTORY
. CHILD SOCIAL BEHAVOR
29
. Warden
30
. SELF- CONCEPT SCALE FOR CHILDREN
28
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صهای توصیفی رفتار اجتماعی
جدول  -3شاخ 
انحراف استاندارد

بیشترین نمره

کمترین نمره

میانگین

پژوهش

1/574

8

1

1/ 196

6

0

رفتارضد اجتماعی آشکار

1/ 48

1/728

8

0

یرابطهای
رفتارضد اجتماع 

1/646

1/ 691

8

0

زیر مقیاس قربانی

3/ 606

1/ 666

8

0

نمره کل رفتار اجتماعی دانش آموز

16 / 86

4/ 066

29

10

5/85

رفتار عملی

3/ 066

رفتار ارتباطی

نتایج ضریب همبستگی پیرسون که در جدول  4آمده است نشان میدهد که بین سبکهای هویتی و خودپنداره دانش آموزان ،سبک
تگیری هنجاری و سبک هویتی متعهد با خودپنداره رابطه معناداری دارند که این رابطه به صورت
تگیری اطالعاتی و جه 
هویتی جه 
تگیری اطالعاتی (  )r =0/ 412وسبک هویتی جهتگی ییری
مستقیم و مثبت است (  .P <)0/ 01میزان ضریب همبستگی پیرسون برایجه 
ی رادنپدوخ اب هه ههه معن وبن رادا دد ددد
م /اجتن با ی ی
هنجاری (  )r =0/ 495و متعهد (  )r =0/ 318میباشد .اما رابطه بین مؤلفه جهتتتگی ییری س گردر م م
( .(P <0/ 05
کهای هویتی و خودپنداره دانش آموزان
جدول  -4ماتریس همبستگی بین سب 
خودپنداره دانش آموزان

ماتریس همبستگی

**

R

جهتگیری اطالعاتی

0/ 000

sig

**

r

جهتگیری هنجاری
جهتگیری سردرگم/اجتنابی

0/ 495

sig

0/ 000

r

-0/ 009
0/319

sig

**

r

تعهد

0/ 412

0/ 318

0/ 000

sig

تگیری اطالعاتی
جدول  -5خالصه الگوی رگرسیون بین خودپنداره و سبک هویتی جه 
م دل

r2

r

مقدار ثابت

0/ 412

خودپنداره

F
30 / 295

0/071

b

Beta
0/ 412

sig

T

18 / 995

5/ 003

0/ 000

0/342

5/ 504

0/ 000

تگیری هنجاری
جدول  -6خالصه الگوی رگرسیون بین خودپنداره و سبک هویتی جه 
م دل
مقدار ثابت
خودپنداره

r2

r
0/ 495

F

0/542

Beta

48 / 016

0/ 495

b

sig

T

12 / 589

4/ 80 2

0/ 000

0/ 237

6/929

0/ 000

جدول  -7خالصه الگوی رگرسیون بین خودپنداره و سبک هویتی متعهدانه
م دل
مقدار ثابت
خودپنداره

r2

r
0/ 318

0/ 101

F
16 /2 68

Beta
0/ 318

b

T

sig

22/ 463

6/428

0/ 000

0/ 157

4/ 084

0/ 000

نتایج تحلیل رگرسیون که در جدولهای  5 ،6 ،7آمده ناشن بیترت هب     م ممیدهددد ک  رادقم اب هرادنپدوخ ه (((( (((((  )f= 30 / 295ح دود

% 17

تغییرات در سبک هویتی اطالعاتی ،با مقدار (  (f= 48 / 016حدود  % 24تغیی دقم اب و یراجنه یتیوه کبس رد تار ا  ر (((((( ((((((( ) f= 16 /2 68
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یدهد که
کهای هویت به ترتیب نشان م 
حدود  % 10 /1تغییرات در سبک هویتی متعهدانه را تبیین میکند .مقدار بتا در هرکدام از سب 
با هر واحد تغییر در خودپنداره  نازیم هب (( (((  )0/ 412واح  ،یتاعالطا تیوه کبس رد د (((( (((((  )0/ 495واح و یراجنه یتیوه کبس رد د   
(  0)/ 318واحد در سبک هویتی متهعدانه تغییر ایجاد میگردد ( .)P>0/ 05

جدول  -8ماتریس همبستگی بین سبکهای هویتی و رفتار اجتماعی دانش آموزان
ماتریس همبستگی

جهتگیری اطالعاتی

تگیری هنجاری
جه 

**

**

r

رفتار عملی
رفتار ارتباطی

0/120
0/ 798

sig

رفتار ضد اجتماعی آشکار
رفتار ضد اجتماعی رابطهای
زیر مقیاس قربانی
نمره کلی رفتار اجتماعی

r

sig

r

-0/2 00

r

0/ 980

sig

-0/ 198

r

0/ 015

sig

*

r

0/2 00
**

sig

0/ 000

sig

**-0/542

sig

0/773

r

0/ 000

sig
r

0/ 362

sig

**

0/ 869

sig

0/670

r

0/ 357
**0/072

r

0/ 001

sig

r

0/ 000

sig

0/ 000

sig

0/270

sig

r

0/ 051

r

0/ 039

r

sig

0/ 535

sig

0/ 631

r

**

0/ 096

r

0/ 269

0/ 001
0/040
0/ 630

sig

0/741

r

-0/ 383

0/ 014

r

r

sig

-0/ 401

تگیری سردرگم /اجتنابی
جه 
r

تعهد

*

-0/ 209
0/ 010

**

-0/ 267

0/ 001
- 0/520

sig

0/442

sig

0/ 762

r

-0/ 110

r

- 0/121

r

**0/222

r

-0/ 102

sig

0/ 182

sig

0/041

sig

sig

0/ 213

0/ 006

ی اطالع  یتا ( ( ،r =)0/ 362
کهای هویتی جهتگیری ی
یدهد مؤلفه رفتار عملی با سب 
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول  8نشان م 
تگیری هنجاری ( (r =0/773و تعهد (  )r = 0/ 269رابطه معناداری دارد که این رابط و میقتسم ه
جه 

 تسا تبثم (((( (((((  . P <)0/ 01رابطه

رفتار عملی با سبک هویتی جهتگیری سردرگم /اجتنابی معنادار نبود .با توجه به ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده ،مؤلفه رفتار
کهای هویتی معنادار نبوده است.
ارتباطی با هیچ کدام از سب 
مؤلفه رفتار ضد اجتماعی آشکار با سبکهای هویتی جهتگیری اطالعاتی و سبک هویتی جهتگیری سردرگم /اجتنابی ()r=0/072
م/
ی س گردر م م
تگیری اطالعاتی معکوس و منفی اما در س هج کب تت تتتگیری ی
در سطح (  P <)0/ 01معنادار است .این رابطه در سبک جه 
ی هنج یرا
تگیری ی
کهای هویتی جه 
اجتنابی به صورت مستقیم و مثبت است .رفتار ضد اجتماعی آشکار با سب 

(  r = -)0/ 198و تعهد

(  )r = -0/ 209رابطه معناداری در سطح (  P <)0/ 05دارد ،که این رابطه در جهتگیری هنجاری معکوس و منفی است.
ی (  (r = -0/ 383و
ی هنج را ی ی
تگیری اطالع  یتا ((  ،)r = -0/ 401جهتتتگیری ی
کهای هویتی جه 
مؤلفه رفتار ضد اجتماعی رابطهای با سب 
تگیری اطالعاتی معکوس و منف اتفر .تسا ی ررر رررر
تعهد (  )r = -0/ 267و در سطح (  P <)0/ 01معنادار است ،که این رابطه درسبک جه 
ضد اجتماعی رابطهای با سبک هویتی جهتگیری سردرگم /اجتنابی رابطه معناداری ندارد .با ا توج نوسریپ یگتسبمه بیرض هب ه      
محاسبه شده ،مؤلفه زیر مقیاس قربانی با هیچ کدام از سبکهای هویتی معنادار نبوده است .نمره کلی رفتار اجتماعی نیز تنها کبس اب   
تگیری سردرگم /اجتنابی ( )r =0 /222در سطح (  P <)0/ 01معنادار است که این رابطه به صورت مستقیم و مثبت است.
هویتی جه 
تگیری اطالعاتی
جدول  -9خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویتی جه 
م دل
مقدار ثابت
رفتار ضد اجتماعی رابطهای

r2

r
0/ 401

0/ 161

F
28 / 299

مقدار ثابت
رفتار ضد اجتماعی رابطهای
رفتار عملی

0/ 08 5

0/ 258

25 / 533

Beta
-0/ 401
- 0/953
0/ 315

b

T

sig

42 / 298

60 /428

0/ 000

- 1/075

- 5/ 023

0/ 000

34 /441

17 / 331

0/ 000

-1/ 407

-5/ 007

0/ 000

1/ 413

4/ 390

0/ 000
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تگیری هنجاری
جدول  - 10خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویتی جه 
م دل

r2

F

0/ 383

0/741

25 /624

0/ 505

0/ 255

25 /551

r

مقدار ثابت
رفتار ضد اجتماعی رابطهای
مقدار ثابت
رفتار ضد اجتماعی رابطهای
رفتار عملی

Beta

b

-0/ 383
- 0/933
0/ 32

sig

T

34 / 807

61 / 101

0/ 000

-1/ 219

- 5/ 240

0/ 000

17 /543

27 /5 81
- 1/970

0/ 000

-4/ 719

1/212

0/ 000
0/ 000

4/ 426

تگیری سردرگم/اجتنابی
جدول  -11خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویتی جه 
م دل
مقدار ثابت
رفتار ضد اجتماعی آشکار

r

r2

F

Beta

0/072

0 /370

11 /446

0/072

b

sig

T

27 / 832

49 /275

0/ 000

0/ 816

3/ 412

0/ 001

جدول  - 12خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویتی متعهدانه
م دل
مقدار ثابت
رفتار عملی

r2

r

F

0/ 269

0/270

11 / 567

0/ 356

0/721

10 / 667

مقدار ثابت
رفتار عملی
رفتار ضد اجتماعی رابطهای

Beta
0/ 269
0/ 238
-0/ 235

sig

b

T

30 /171

17 /946

0/ 000

1/ 008

3/ 401

0/ 001

32 / 085

18 / 018

0/ 000

0/ 891

3/2 06

0/ 003

- 0/767

- 3/220

0/ 003

تگیری اطالعاتی که در جدول  9نشان میدهد که رفتاررر ضددد
نتایج خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویت جه 
اجتماعی رابطهای با مقدار (  )f = 28 / 299حدود  % 16 /1و رفتار ضد اجتماعی عملی رادقم هب    (  f)= 25 / 533ح دود  %25/8از تغیی ییرات
سبک هویتی جهتگیری اطالعاتی را تبیین میکنند .مقدار بتا نیز نشان میدهد که با هر واحد تغییر در رفتار ضداجتماعی رابطهای هب
میزان  0/ 401واحد و با هر واحد تغییر در رفتار عملی به میزان  0/ 315واحد در سبک اطالعاتی تغییر ایجاد م ممیگ در ددد (  . P <)0/ 05در
ی
ک ه تیو ی ی
نهایت میتوان بیان نمود ،متغیر رفتار اجتماعی (رفتار ضد اجتماعی رابطهای و رفتار عملی) (مستقل) ریغتم رب    وابس هت (سبک ک
یمانند؛ اما سایر مؤلفههای رفتار
جهتگیری اطالعاتی) تأثیرگذار است و نتایج با آزمون  tتأیید میشود که در مدل رگرسیونی باقی م 
تگیری اطالعاتی تأثیری نداشتند و وارد معادله نشدند ( . P <)0/ 05
اجتماعی بر سبک هویتی جه 
نتایج خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویت جهتگیری هنجاری که در جدول  10آمده است نشان میدهد که
رفتار ضد اجتماعی رابطهای با مقدار ( f =) 25 /624حدود  % 14 /7و رفتار ضد اجتماعی رابطهای به مقدار ( )f = 25 /551حدود % 25 /5
ی
از تغییرات سبک هویتی جهتگیری هنجاری را تبیین میکنند .مقدار بتا نیز نشان میدهد که با هر واحد تغییر در رفتار ضد اجتم عا ی ی
ی تغییررر
ی هنج را ی ی
رابطهای به میزان  0/ 383واحد و با هر واحد تغییر در رفتار عملی به میزان  0/933واحد در سبک هویتی جهتتتگیری ی
یگردد (  . P <)0/ 05در نهایت میتوان بیان نمود ،متغیر رفتار اجتماعی (رفتار ضد اجتماعی رابطهای ورفتار عملی) (مستقل) بر
ایجاد م 
متغیر وابسته (سبک هویتی جهتگیری هنجاری) تأثیرگذار است و نتایج اب آزم نو

 tتأیید میییشوددد ک گر لدم رد ه ر نویس ی یقاب    

تگیری هنجاری تأثیری نداشتند و وارد معادله نشدند ( . P <)0/ 01
یمانند؛ اما سایر مؤلفههای رفتار اجتماعی بر سبک هویتی جه 
م 
نتایج خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویت جهتگیری سردرگم /اجتنابی که در جدول  11آم ناشن تسا هد    
ی را
یدهد که رفتار ضد اجتماعی آشکار با مقدار ( )f = 11 /446حدود  %7/3از تغییرات سبک هویتی جهتگیری سردرگم /اجتن با ی ی
م 
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تبیین میکند .مقدار بتا نیز نشان میدهد که با هر واحد تغییر در رفتار ضد اجتماعی آشکار ببب ه می از ننن  0/072واحد در سبککک ه تیو ییی
ی (رفتاررر ضددد
تگیری سردرگم /اجتنابی تغییر ایجاد میگردد (  . P <)0/ 05در نهای م ت یی یییت  نایب ناو ن ،دوم     متغیر رفتاررر اجتم عا ی ی
جه 
اجتماعی آشکار) (مستقل) بر متغیر وابسته (سبک هویتی جهتگیری سردرگم /اجتنابی) تأثیرگ و تسا راذ

اب جیاتن     آزم نو

 tتأیید

تگیری سردرگم /اجتنابی تأثیری
یمانند؛ اما سایر مؤلفههای رفتار اجتماعی بر سبک هویتی جه 
میشود که در مدل رگرسیونی باقی م 
نداشتند و وارد معادله نشدند ( . P <)0/ 05
یدهد که رفتار عمل
نتایج خالصه الگوی رگرسیون بین رفتار اجتماعی و سبک هویتی متعهدانه که در جدول (  ) 12آمده است نشان م 
به تنهایی با مقدار (  )f =11/ 567حدود  %7/2و رفتار ضد اجتماعی رابطهای به همراه رفتار عملی به مقدار (  ) f = 10 / 667حدود % 12 /7
از تغییرات سبک هویتی متعهدانه را تبیین میکنند .مقدار بتا نیز نشان میدهد که با هر واحد تغییر در رفتار عملی به میزان  0/ 269واحد
و با هر واحد تغییر در رفتار ضد اجتماعی رابطهای به میزان  0/ 235واحد در سبک هویتی متعهدانه تغییر ایجاد م ممیگ در د ( . P <)0/ 05
در نهایت میتوان بیان نمود ،تغیر رفتار اجتماعی (رفتار عملی و رفتار ضد اجتماعی رابطهای) (مستقل) بر متغیر وابسته (سبککک ه تیو ی ی
ی
ی رب
یمانند؛ اما سایر مؤلفههای رفتار اجتم عا ی ی
متعهدانه) تأثیرگذار است و نتایج با آزمون  tتائید میشود که در مدل رگرسیونی باقی م 
سبک هویتی متعهدانه تأثیری نداشتند و وارد معادله نشدند ( . P <)0/ 05
جدول  - 13ماتریس همبستگی بین خودپنداره و رفتار اجتماعی دانش آموزان
ماتریس همبستگی
رفتار عملی
رفتار ارتباطی
رفتار ضد اجتماعی آشکار
رفتار ضد اجتماعی رابطهای
زیر مقیاس قربانی
نمره کلی رفتار اجتماعی

خودپنداره
r

**

0/ 362

sig

0/ 000

r

0/ 154

sig

0/ 060

r
sig
r
sig

**

-0/ 219

0/ 007
**-0/343
0/ 000

r

-0/ 157

sig

0/ 055

r

-0/ 104

sig

0/ 207

ی دانش اتفر نازومآ  ررر رررر عمل ب ی ا   
ن خودپن راد هه و رفتاررر اجتم عا ی ی
نتیجه تحلیل رگرسیون که در جدول  13آمده نشان م ممیدهددد ک یب ه نن نن
خودپنداره رابطه معناداری دارد که میزان ضریب همبستگی پیرسون (  r =)0/ 362محاسبه شده نشان میدهد که این رابط تروص هب ه    
مستقیم و مثبت است

ی رابطهههای ( )r = -0/343نی ب ز ااااا
(  . P <)0/ 01رفتاررر ض عامتجاد ییی آش  راک ((  )r = -0/ 219و رفتاررر ضددد اجتم عا ی ی

خودپنداره نیز رابطه معناداری داشتند که این رابطهها به صورت معکوس و منفی بود (  . P <)0/ 01با توجه به ضریب همبستگی پیرسون
محاسبه شده ،رفتار ارتباطی ،زیر مقیاس قربانی و نمره کلی رفتار اجتماعی با خودپنداره رابطه معناداری نداشتند.
بحث و نتیجهگیری
کهای هویت رابطه وجود دارد ،بر طبق یافتهها بین انواع سبکککه و تیوه یا
در مورد فرضیه اول مبنی بر اینکه بین خودپنداره و سب 
خودپنداره دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه در مورد سبکهای اطالعاتی ،هنج تبثم و میقتسم دهعتم و یرا     
میباشد و بر اساس خودپ نداره میتوان سبک هویت دانش آموزان را پیشبینی نمود .نتایج پژوهش حاضر تفای اب هه هههه ،یروشاع یا

  

دماوندی و نصیری ()3931؛ علیزاده و همکاران ()2931؛ شیخی ()1931؛ کاکاوند ،ترابی و اسفند آ  یداب (()0931؛ رض  نایئا (( ،) 1389
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س31و
حسینینسب ،پورشریفی و محمدی ( ) 1388؛ مغانلو ،وفایی و ش  یارآره (( ) 1387؛ رج  روپ ب (( ((( ) 1386؛ غض  یرفن (( ) 1382؛ فیلیپس س
یباشد.
پیتمن) 2007 ( 32؛ دولینجرو کلنسی ،)2 00 2( 33همسو م 

در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان نمود که ،بسیاری از تحقیقات حاکی از این مطلب است که تصور و پندار هر فرد از خود ،بسته
به تصویری است که دیگران از او داشتهاند .حتی در حال حاضر تصویر دیگران از یک فرد میتواند ،ارزیابی تصویری که فرد از خود
دارد را تغییر دهد .اگر اولیا به کودک بگویند که باهوش و زرنگ است یا اینکه او قابل اطمیناننن نیستتت و ج  ز ااینها ، ،ای یین مفاهههیم هب
تدریج قسمتی از خودپنداره وهویت کودک میگردد .هویت عبارت است از افتراق و تمیزی که فرد بین خود و دیگران م ممیگ دراذ ، ،
هویت یک سازه و ساختار روانیاجتماعی است ،رشد هویت رامعمو ًالًال یکی از جنبههای رشد خود به حس  با مم مممیآورند ،،رش دوخ د   
قها ،توانا اییها ، ،عقای یید،
یک مبحث مهم روانشناسی است .طبق نظریه مارسیا هویت را یک ساختار خود درونی با سازمانی پویا از سائ 
تاریخچه فردی تصور کرد .گیدنز 34معتقد است ،خود مفهوم منفعلی نیست که تنها تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل بگیرد ،بلکه ناش شی

از تعامل درون و بیرون است .عالوه بر آن هویت تفویض نمیشود ،بلکه باید به وسیله خود ف  در اایجاددد ش دو ( ..گی رصان همجرت ،زند    
موفقیان)2931 ،
در مورد فرضیه دوم مبنی بر اینکه بین رفتاراجتماعی و سبکهای هویت رابطه معنادار وجود دارد ،قبط رب    یافتهههها ا ببب ین سبکککه یا
که ،یتاعالطا تیوه یا    
هویت و انواع رفتار اجتماعی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه بین رفت بس و یلمعرا کک کک
هنجاری و متعهد مستقیم و مثبت و بین رفتار ضداجتماعی آشکار با سبک هویت اطالعاتی و هنجاری به صورت معکوس و منفی و با
کها ای هوی ییت دانش
ی م ممیت او ننن سبک ک
سبک هویت سردرگم و اجتنابی مستقیم و مثبت است و بر اساس هر یک از رفتارهای اجتم عا ی ی
شبینی نمود .پژوهش حاضر با یافتههای رضائیان ( ) 1389؛ کاکاوند ،ترابی و اسفند بّآّآ ادی ()0931؛ میکائیلی
آموزان را پی 

( ) 1389؛ سعادتی ( ) 1382؛ جیمز 35و مانوئل) 010 2( 36؛ لویکس37و همکاران ( ) 2007؛ آدامز و همکاران ( ) 2005؛ برزونسکی ( ،) 2005
یباشد.
همسو م 

شهایی که هویت در فرد شکل میدهد این امکان را رب اای او
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان نمود که ،چارچوب باورها و نگر 
گی ییرد و عضو
یآورد که بر اساس آن بتواند ارتباط مؤثری  اب دددیگ ار ننن ارق رب ر رد و دنک  ا موزل تروص ز اهنآ  ب کمک گگگگگگگ گگگگگگگ
به وجود م 
یهاییی ف .تسا در
گروههای اجتماعی ،مؤسسات و انجمنها شود .در واقع هویت یکی از مهمترین منابع و دارای 

   مواجهههه نوجوان ب نا ا   

عقاید و ارزشها ،از طریق تعامل با انواع همساالن گسترش مییابد .دوستان صمیمی با حمای ییت ک طاع ندر فف فففی از ه  م دددیگررر و تأم مین
الگوهای نقش تشکیل هویت ،به یکدیگر در کاوش گزینهها کمک میکنند .آدامز و فتیش نشان دادند که محیطها ای تحص صصیلی که
یهای انتقادی و تحلیلی را نسبت به موضوعات اجتماعی ارتقا میدهد هویت یابی را تسهیل میکنند .طب ظن ق ررری ییه
گسترش فکر ،آگاه 
تاجفل مقولههای اجتماعی مثل گروههای بزرگ نظیر یک ملت ،گروههای کوچک مثل سازمان ،اعضایی را با هویت اجتماعی ایجاد
یکند .هویتهای اجتماعی نه تنها اعضای خود را توصیف میکنند بلکه رفتار مناسب را نیز برای اعضایشان تجووویز م ممیکننددد (نظی ییر
م 
هنجارها) و فرد نه تنها خودش را با هویتی خاص میشناسد بلکه سایرین هم او را با این نام میشناسند و ارزیابی میکنند .طب ظن ق ررری ییه
31

.T.M. Phillips
. J.F. Pittman
32
. Dillinger & Clancy
34
. Giddens
35
.R. James
36
.K.i Manoel
37
.Levix
32
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اریکسون یک هویت سالم به صورت احساس سالمت جسمانی ،روان شناختی و اجتماعی تجربه میشود .همچن ننین او معتق هک دوب د    
عوامل اجتماعی و تاریخی بر شکلگیری هویت خود تأثیر میگذارند و این به نوبه خود ماهیت شخصیت را تحت تأثیر قرار میدهددد.
لهای اجتماعی شکل میگیرد.
برزونسکی نیز در نظریه خود معتقد است که هویت شخصی به وسیله تعام 
در مورد فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین خودپنداره و رفتار اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد ،برطبق یافتهههها ا و هرادنپدوخ نیب عاونا    
رفتار اجتماعی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد که این رابطه بین رفتار عملی و خودپنداره به صورت مستقیم و مثبت میباشددد.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای تر  هاج یق (( ((( ،)5 37 1الب  زر (( ) 1389؛ ش بآ عیف ا و ید و  یرون یل (((( ((((( ) 1373؛ س  یبیبط و نایرا (( ((()2931؛

پیرجو 38و پول کی ) 1991 ( 39همسو میباشد.

در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان نمود ،نظری که فرد راجع به خود پیدا میکند و تا حدود زیادی توس ام ط هههی ییت روا اب درف طب    
یگیرد مانند والدین ،معلمین و عقیده او در مورد افراد و اشخاص مهم زندگی تا حدود زیادی مبتن ننی اس ظن رب ت ررر رررری
دیگران شکل م 
که به دوستان او نسبت به او دارند .فرد برای آنکه به طور مطلوب با محیط خود و عوامل مختلف آن سازگار شود باید در مورد خ دو
واقع بین و مهمتر از آن خودپذیر باشد (جاگپریت کور .) 2009 ،رفتاری که شخص نسبت به دیگران دارد به رفت  تبسن صخش را به    
خود مربوط است .احساسات منفی درباره خویشتن ،یعنی فقدان خود پذیری ،موجب احساسات نامناسب نسبت به دیگران م ممیشوددد و
این نیز به ناسازگاری اجتماعی منجر خواهد شد .هر چه فرد در هنگام قضاوت درباره خویشتن بیشتر جانب واقعی ییت را مراع ،دنک تا   
در مورد قضاوت درباره دیگران نیز واقعبینتر خواهد بود و ای یین سبب

م ممیشوددد ک  ه وووی س اگزا ررری اجتماعععی مطل ارقرب بو ر .دنک     

مهمترین منشأ پدید آمدن خودپنداره رفتار و واکنش دیگران نسبت به فرد است .این نظریه را نظریه " آینه خودنما " مینامنددد .نظری ییه
شهای دیگران توجه کرده و تصویر خود را در آن واکنش میبینیم .طبق نظریه ک لرا
مذکور معتقد است که برای دیدن خود به واکن 

راجرز 40او معتقد است که وقایع بیرون از موجود ،به خودی خود برای او معنایی ندارند ،بلکه زمانی معنادار میش دنو ک ککه ش رب صخ   
مترین پدیده و عنصر اساسی در
ِن خود به آن وقایع معنا دهد .مفهوم خویشتن ،مه 
اساس تجارب گذشته و میل به حفظ و تداوم خویشت ِن
نظریه راجرز است .به نظر راجرز ،انسان رویدادها و عوامل محیط خود را درککرده و در ذهن خود به آنها ا معن ننی م ممیدهددد .ک رپو
اسمیت خویشتن پنداری را عامل مهمی در ایجاد نوع رفتار میداند و عقیده دارد :افرادی که خویشن پنداری مثب ناشراتفر ،دنراد ت    
اجتماع پسندتر از افرادی است که خویشتن پنداری آنان منفی است .به طورکلی نتایج به دست آمده نشان میدهد ک و هرادنپ دوخ ه
شبینی سبک هویتی دانش آم هب رظن .دنراد ار نازو اه مممم مممممی ییت موض ه عو وووی ییت و ناسانشراک هب
رفتار اجتماعی دانش آموزان توان پی 
یگردد این موضوع را در جامعه آماری بزرگتری مورد پژوهش قرار دهند.
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