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پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری 

 )فردی و جمعی( دانش آموزان

  2،عباس پناهنده 1ژاله رفاهی

 چکیده 

در  )فردی و جمعي(مدپنداری اهويت و خودكار هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش سبک های

 2931-39پیش بیني موفقیت تحصیلي دانش آموزان پسر دبیرستاني شهر اصفهان در سال تحصیلي 

دانش آموزان پسر دبیرستاني شهر اصفهان و نمونه مورد مطالعه  كلیهبود. جامعه مورد مطالعه شامل 

دانش آموز پسر دبیرستاني شهر اصفهان بودكه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند  172شامل 

(، 2393ژوهش آزمون سبک های هويت برزونسکي)  مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پ

( و پرسشنامه خودكارآمدپنداری جمعي كیم و 2337بندورا)پرسشنامه خودكارآمدپنداری فردی 

( بود. داده ها با آزمونهای همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتايج 2333پارک)

/. اطمینان  نشان داد كه رابطه بین سبک هويت اطالعاتي و سبک هويت هنجاری، 33در سطح 

طه دو متغیر موفقیت تحصیلي و تعهد هويت باال و خودكارآمدپنداری فردی و جمعي و نیز راب

معنادار بود. نتايج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد كه به ترتیب متغیرهای تعهد هويت، 

خودكارآمدپنداری فردی و سبک هويت هنجاری توانايي پیش بیني بیشترين واريانس موفقیت 

 تحصیلي را دارا بودند.

پسر دبیرستاني، شهر  انيت ، خودكارآمدپنداری، دانش آموز: سبک های هو کلید واژه ها

 اصفهان. 
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 مقدمه

دستیابي به بهره وری و بهبود كیفیت نظام آموزشي از موثرترين عوامل توسعه كشورها 

است. مهمترين وظیفه نظام آموزشي، آماده ساختن دانش اموزان برای كسب دانش، 

اع است و توجه به تربیت آنها از نظر مهارتهای شناختي و شغلي جهت ورود به اجتم

آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي بسیار حائز اهمیت است. از جمله مهمترين نگرانیهای 

معلمان، مسئوالن آموزش و پرورش و خانواده های دانش اموزان، موفقیت تحصیلي و 

جلوگیری از افت تحصیلي دانش آموزان است. نقطه مقابل موفقیت تحصیلي، افت 

است كه تاثیر بسزايي در سرنوشت فرد داشته و همچنین هزينه گزافي به خانواده  تحصیلي

ها و جامعه تحمیل مي كند. در اين راستا،موفقیت تحصیلي دانش آموزان از جمله اهداف 

 (. 19 :2939اساسي برنامه های آموزشي مي باشد)سلملیان و كاظم زاده،

ي های مستمر سنجیده مي شود، با اين موفقیت تحصیلي به وسیله آزمون ها يا ارزياب

وجود توافقي روی اين مسئله وجود ندارد كه چطور مي توان به بهترين شکل، آن را 

آزمود و يا اينکه مهمترين ابعاد موفقیت تحصیلي چه عواملي هستند. به طور معمول میزان 

ب نمرات كسب شده در انواع آزمون ها، معیاری جهت سنجش موفقیت تحصیلي محسو

مي گردد.موفقیت تحصیلي تاثیرات مستقیمي بر جايگاه يک فرد در ساختار شغلي و 

درآمد وی دارد و مي توانددر موفقیت تحصیلي فرزندان در آينده نیز نقش داشته 

 (.19:2932باشد)بیژه،سعیدی و محمدرحیمي، 

موفقیت تحصیلي به عوامل مختلفي بستگي دارد،. مواردی مانند ضريب هوشي، 

جنسیت، سن، محیط خاناودگي، شرايط اقتصادی، ويژگي های فردی)امید، افسردگي، 

خودكارآمدی و ...(، حمايت های اجتماعي و ... كه مي توان در يک دسته بندی كلي به 

عوامل فردی، اجتماعي، آموزشي و روانشناختي تقسیم كرد)جمالي،نوروزی و 

سهم هركدام در موفقیت تحصیلي به  (. بررسي اين عوامل و تعیین27 :2932طهماسبي،
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تعیین راهکارهايي برای شناخت عوامل موثر در موفقیت تحصیلي و افت تحصیلي منجر 

مي شود و اين به برنامه ريزان كمک مي كند تا عوامل مثبت تاثیرگذار را بهبود و عوامل 

 منفي را كاهش دهند. 

دپنداری است. اين مفهوم يکي از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلي، خودكارآم

در رابطه با ويژگیهايي مانند  "خود"ساخت چند بعدی است كه اشاره به ادراک فرد از 

تحصیالت، نقشهای جنسي و جنسیتي، هويت نژادی و بسیار موارد ديگر دارد. مفهوم 

خودكارامدپنداری با مفهوم هويت، عزت نفس و احساس خشنودی از زندگي ارتباط 

رفرد به خصوص هر نوجوان يک عقیده اختصاصي و تصوير ذهني از وضع نزديک دارد. ه

خود دارد و به طريقي در ذهن خود آن را منعکس مي سازد. اين تصوير ذهني براثر 

تجارب شخصي و تاثیر دنیای خارج در فرد به وجود مي آيد و فرد يک نظر ثابت و پايدار 

به دست مي آورد و طبق آن مسائل از محیط، از شخص خود و از ارتباط خود با محیط 

زندگي را ارزيابي مي كند و برای مقابله با آن به كوشش مي پردازد)رئیسیون، محمدی 

 (. 197:2939وهمکاران،

براساس نظريه يادگیری اجتماعي يک از پیامدهای مهم اسنادعلي در ارتباط با مركز 

مثبت رفتار كه به علتهای كنترل دروني و بیروني، مفهوم خودكارآمدی است. پیامدهای 

دروني اسناد داده مي شود در شخص احساس غرور و اعتماد به خود مي كند، در حالیکه 

موفقیتي كه به علل بیروني چون بخت واقبال يا كمک به ديگران نسبت داده مي شود، 

 (.2،13:1222منجر به احساس غرور و خودپنداره مثبت نمي شود)برای

تحقیقات مختلفي به رابطه خودكارآمدی و موفقیت تحصیلي اشاره داشته اند، از جمله 

كه دريافتند خودپنداره و عزت نفس باالی دانشجويان با  2939رئیسون و همکاران ، 

 2939موفقیت تحصیلي آنان رابطه مثبت ومعناداری دارد. همچنین سلملیان و كاظم زاده ، 

یط رشد و زندگي خانوادگي معنادارترين متغیر پیش بین نشان دادند كه رضايت از مح

                                                           
1
. Bray 
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نیز دريافتند كه بین  2931برای موفقیت تحصیلي مي باشند.عالوه برآن صادقي و همکاران،

سالمت روان و موفقیت تحصیلي رابطه معناداری وجود ندارد، اما اكثر افرادی كه از 

 داشتند. 22سالمت روان برخوردار بودند معدل باالی 

ورود به دوره ي ديگر از عوامل موثر در موفقیت تحصیلي، سبکهای هويت است.يک

 خطرجنسي ، روابط صمیمانه با همساالن ،  1با تغییرات مهمي از جمله بلوغ 2نوجواني

كردن و توانايیهای جديد شناختي همراه است. اين تغییرات انبوه، نوجوانان را وادار مي 

خود  9ريف خود بینديشند و به دنبال آن باشند تا هويتسازد كه به يگانگي و ثبات در تع

هويت عبارت است از احساس نیاز به جدا بودن از "(. 77: 2،1222را شکل دهند)برگر

. اين نیاز تنها نیاز اساسي انسان است كه همه مردم و در همه فرهنگها ازبدو تولد "ديگران

 .(7،2992:32)گالسرآن را دارندتا مرگ 

مطرح  2372در سال 6ار موضوع هويت به صورت دقیق توسط اريکسونبرای اولین ب

را تعارض عمده دوران نوجواني مي « 9هويتبحران »و « 7وحدت هويت»شد.اريکسون 

يک "نوجواني دوران هويت يابي است و هويت عبارت است از  .به عقیده اريکسون، ددان

دارای سه كاركرد اساسي مي . عده ای هويت را "پايدار از يگانگي خود  احساس نسبتاً

دانند: افزايش توان گزينشي، ايجاد امکان ارتباط با ديگران، نیرو بخشي وانعطاف پذيری 

 (.17:2992انسان)سجادی،

مطالعات در رشد هويت تفاوتهای فردی مهمي را در رفتار و ويژگیهای فردی  نتايج

نشان مي دهند كه دانش  بین دانش آموزان دبیرستاني آشکار ساخته است. اين يافته ها

                                                           
1
Adolesence 

2
Puberty 

3
Identity 

4
Berger 

5
Glasser 

6
 Erickson 

7
Identity integration  

8
Identity crisis 
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آموزاني كه در اندازهگیری هويت نمره باالی میانگین مي آورند، قابل اعتمادتر، 

، واز لحاظ فرديتي منسجم تر از دانش آموزاني هستند كه نمرات رسازگارتر، خودپذيرت

 .(79:2992،هويت آنها پايین تر از حد متوسط است)شهرآرای

 هایاجتماعي  وضعیت سبک-ربناهای شناختيبا بررسي زي)272:1229)2برزونسکي

را فرض نمود اين سبک ها  7سردرگم/ اجتنابي و2هنجاری، 9سبک اطالعاتي سه ،1هويت

 .هستنداجتماعي برای پردازش اطالعات مرتبط با خود  -در واقع شیوه های شناختي

باشد و سازوكار كنار آمدن برای  ترين سبک مي ظاهراً سازگارانه :سبک اطالعاتي 

فراد با سبک هويت اطالعاتي، به صورت فعال و آگاهانه . اهای روزانه است اداره موقعیت

پردازند و سپس اطالعات مناسب را مورد استفاده  به جستجوی اطالعات و ارزيابي آنها مي

گیری هويت اطالعاتي با تعمق در باره خود،  جهت (.19:2332دهند )برزونسکي، قرار مي

تالشهای مقابله ای مسئله مدار ، سبک معرفتي منطقي ، احساس نیاز به شناخت ، پیچیدگي 

شناختي ، تصمیم گیری هدفمند ، وظیفه شناسي ، پذيرش و هويت موفق رابطه مثبت نشان 

 (.1227:97، 6مي دهد)برزونسکي و كاک

قلید و پیروی از افراد مهم در زندگي فرد بنا شده است و ی ت بر پايه :سبک هنجاری 

ی اكتشاف است. اين  كننده ی ذهني و خودپنداری ثابت و سركوب شامل يک ديدگاه بسته

روش بسیار نزديک به وضعیت تفويض اختیار مارسیا است. نوجوانان با سبک هويت 

با انتظارات و  7ها به همنوايي گیری هنجاری، نسبت به موضوعات هويتي و تصمیم

ها و عقايد  پردازند. آنها به طور خودكار، ارزش های مرجع مي دستورات افراد مهم و گروه

كنند؛ تحمل كمي برای مواجه شدن با  پذيرند و دروني مي را بدون ارزيابي آگاهانه مي

                                                           
1
Berzonsky 

2
 Identity styles 

3
Informational style  

4
Normative style 

5
Diffuse / Avoidant style  

1 Kulk 
7
 conforming  
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های جديد و مبهم دارند و نیاز بااليي برای بسته نگه داشتن ساختار خود نشان  موقعیت

 (.773:2331،دهند )برزونسکي يم

آمیز در مشکالت است. راهبردهای  نماد برخورد طفره :/اجتنابي سردرگمسبک 

ثباتي خودپنداری  متمركز بر هیجان كه با سطح پايیني از تعهد و اعتماد به نفس و نیز بي

 كنند و تا حد اجتنابي، تعلّل و درنگ مي -باشد. افراد با سبک هويت سردرگم همراه مي

گیری دارند  ممکن سعي در اجتناب از پرداختن به موضوعات هويت و تصمیم

گیری، آنها ضمن اطمینان كمي كه به  های تصمیم (.در موقعیت19:2332)بروزنسکي، 

گیری، احساس ترس و اضطراب نیز  توانايي شناختي خود دارند، معموالً پیش از تصمیم

گیری نامناسب مانند اجتناب كردن،  ی تصمیمگیری معموالً از راهبردها دارند و در تصمیم

؛نقل از حجازی و 2336، 2كنند )برزونسکي و فراری بهانه آوردن و دلیل تراشي استفاده مي

 (.63:2997فرتاش،

ها و باورهاست كه ممکن است خودساخته يا  ، يک چارچوب ارجاعي از ارزش1تعهد

د تصمیم گیری شامل اتخاذ نظر تعهد بر مبنای فراين.تجويز شده از جانب ديگران باشد

تعهد عبارتست از تثبیت و اتخاذ تصمیم هايي نسبتاً بادوام "،انتخاب و ردكردن قرار دارد. 

 (.79:1227، و كاک )برزونسکي"و سرمايه گذاری شخصي روی اين تصمیم ها

های قومي و  ( در زمینه تعلق به گروه77:2997 نقل از حسین نژاد،) 1221، 9تحقیقاتچا

گیری هويت، بین افراد متعلق به آن قومیت  هايي در جريان شکل اشاره به تفاوت ،اقلیت ها

ها بر عکس متغیرهای  قومیت ه.البته مسئلداردهای اقلیت وقومي با گروه اكثريت  وهم گروه

 جايگاه كمتری به خود اختصاص داده است. پژوهش هاديگر در بین 

داد كه بین خودپنداره و عزت نفس با (نشان  2939پزوهش رئیسون وهمکاران) 

موفقیت تحصیلي در دانشجويان رابطه مثبت معناداری مشاهده شد. عالوه بر آن بیژه و 

                                                           
1
 Ferrari 

2
 commitment  

3
Chae 
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همکاران نیز نشان دادند كه فعالیت ورزشي از طريق افزايش ظرفیت هوازی، تاثیر مقبتي بر 

 نمرات دروس مختلف به خصوص درس رياضي داشت. 

نشان داد بین سبک هويت هنجاری و تعهد با  2932ان مطالعه مقصودی و همکار

موفقیت تحصیلي رابطه مثبت معناداری وجود دارد. عبدی زرين وهمکاران نیز در 

پزوهشي با عنوان رابطه سبکهای هويت با خودكارامد پنداری فردی وجمعي به اين نتیجه 

منفي معناداربود و رسیدند كه بین سبک هويت سردرگم / اجتنابي با خودكارامد پنداری 

همچنین رابطه بین سبک های هويت هنجاری و اطالعاتي با خودكارآمد پنداری فردی 

 وجمعي مستقیم معنادار مي باشد. 

نوجوانان در  21996در مورد  (73:2992نقل از شهرآرای،)2،2337واترمن نتايج مطالعه

های مقیم آمريکا  و آسیاييپوستان و اسپانیايي زبانها  سه گروه آمريکايي سفیدپوست، سیاه

 نزبانها از باالتري پوستان و اسپانیايي ترين، سیاه های سفیدپوست در پايین نشان دادآمريکايي

ديگر يافته اين بود كه هرچه سطح  .ندها درحد متوسط از هويت قومي برخوردار و آسیايي

هويت قومي افزايش مي يافت به همان نسبت سطح حرمت خود، هدف زندگي و 

به طورثابتي ارتباط روشني را بین حاالت خودكارامدپنداری تحصیلي باالتر مي رفت.

مد اپیشرفته تر هويت با سطح رشد خود ، عملیات صوری ، استدالل اخالقیو خودكار

 .نشان داده است  1پنداری

مدپنداری مشخص مي كاراخود( 91:2992به نقل از شهرآرای (2392)9از نظر بندورا

رفتار مي كنند.  و احساس، فکر و  ا چگونهدر خود انگیزه ايجاد مي كنندانسانهكه  كند

مدپنداری باال، روی فرايندهای پايه شناختي، انگیزش،هیجان و فرايندهای اخودكار

گزينشي آنان اثر مي گذارد.اينکه ما معیارهای رفتارمان را تا چه اندازه ای درست برآورد 

 .تعیین مي كند مدپنداری ما رااكرده باشیم، خودكار

                                                           
1
 Waterman 

2
 Self-efficacy belief 

3
 Bandura 
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پديده ها و  است مدپنداری به اين معني است كه شخص تصور كند قادراخودكار

رويدادها را به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب خود، با رفتار و كردار مناسب سازمان 

مدپنداری او خودكار2مدپنداری فردیامدپنداری به دو بخش يعنیخودكارادهد. خودكار

(. از آنجا كه افراد هم به صورت فردی و هم 67:1221تقسیم مي شود)بندورا، 1جمعي

مدپنداری مي تواند هم در سطح فردی وهم جمعي مفهوم اجمعي عمل مي كنند، خودكار

مدپنداری جمعي، ادراک های مشترک اعضای گروه را نشان مي اخودكار. سازی شود

ن يک كل و با تکالیف گروهي، تالشها و دهد كه با قابلیت عملکرد نظام اجتماعي به عنوا

 (.  همانافکار مشترک اعضای گروه و پیشرفت گروهها مرتبط است)

قرارگاههای تربیتي مانند خانواده و محیطهای   و مدپنداری جمعي از شرايطاخودكار

؛ نقل از 9،2333آموزشي و گروه همساالن تاثیر مي پذيرد)كیم و پارک

عوامل تاثیرگذار بر خودكارآمدپنداری عوامل فرهنگي از جمله  (.22:2999مرتضوی،

مدپنداری قابل اتاثیر فرهنگ در خودكاراست چنانچه مرتضوی)همان( عنوان مي كند 

توجه است زيرا خانواده، مدرسه، شغل در مقايسه با نظام فراگیر فرهنگي، نظام های 

رهنگ به عنوان نظام تاثیر متقابل ف. خردتر محسوب مي شوند و از آن تاثیر مي پذيرند

فراگیر از يکسو و نظام های خردتر مانند خانواده ، مدرسه و نیز نظامهای شغلي از سوی 

ديگر نابرابر است و نظامهای كالن نظامهای خردتر را بیشتر تحت تاثیر قرار  مي دهند تا بر 

 عکس. از اين ديدگاه الزم است در پژوهش ساختارهای روان شناختي به تاثیر عامل

 .فرهنگ توجه شود

با توجه به آنچه گفته شد مي توان گفت، انتظار مي رود دانش آموزاني كه 

خودكارامد پنداری باالتر و هويت شکل گرفته تری دارند، به دلیل انکه برداشت خوبي از 

توانائیهای خود دارند، از موفقیت تحصیلي باالتری برخوردار باشند.زيرا كه موفقیت 

                                                           
1
 Personal self-efficacy belief 

2
 Collective self-efficacy belief 

3
 Kim & Park 
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صورات فردی شخص ريشه مي گیرد و هرچه امکان دستیابي به تصوير تحصیلي از عمق ت

واقعي نسبت به خود بیشتر باشد، مي تواند موفقیت بیشتری را تجربه كند. اين پژوهش  در 

صدد تبیین نقش پیش بیني كنندگي خودكارامدپنداری و هويت برای موفقیت تحصیلي 

 بررسي قرار مي گیرد:  است. بنابراين در اين پژوهش فرضیه های زير مورد

بین سبک های هويت، خودكارآمد پنداری فردی وخودكارآمدپنداری جمعي با  -2

 موفقیت تحصیلي دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. 

سبک های هويت ،خودكارآمد پنداری فردی و خودكارامد پنداری جمعي پیش  -1

 ان هستند.بیني كننده های معناداری برای موفقیت تحصیلي دانش آموز

 

 روش

 نمونه و روش نمونه گیری  ،جامعه 

جامعه آماری شامل كلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر اصفهان در سال 

بود كه در كالسهای اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستان در نواحي  2931-39تحصیلي 

پنجگانه شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند. طبق آمار گرفته شده از اداره آموزش و 

وده است كه اين تعداد بر حسب سال تحصیلي نفر ب 91997پرورش تعداد آنها مجموعاً 

دانش آموز سال دوم  23262دانش آموز سال اول دبیرستان،  99997دانش آموزان شامل 

دانش آموز سال چهارم  22997دانش آموز سال سوم دبیرستان و  23726دبیرستان، 

بود كه به نفر دانش آموز دبیرستاني  172دبیرستان بود. نمونه مورد مطالعه پژوهش شامل 

صورت نمونه گیری خوشه ای از نواحي پنجگانه شهر اصفهان انتخاب و پرسشنامه های 

ناحیه بصورت تصادفي يعني  1ناحیه شهر اصفهان  7پژوهش اجرا شد. بدين صورت كه از 

  9دبیرستان انتخاب شد، در مرحله بعد از هر مدرسه   1انتخاب و از هر ناحیه  2و  9نواحي 

عنوان نمونه مورد مطالعه بصورت تصادفي انتخاب شده و پرسشنامه ها كالس درس به 

اجرا شدند كه در اين پژوهش واحد نمونه گیری كالس بود. الزم به ذكر است كه 
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 21/2و انحراف استاندارد آن  92/27میانگین سني دانش آموزان مورد مطالعه در پژوهش 

و انحراف استاندارد آن  19/27بر با بدست آمد.  همچنین معدل تحصیلي دانش آموزان برا

 محاسبه شد.  97/2

 ابزار پژوهش

 ISI-6G ))1پرسشنامه سبکهای هویت -الف 

سه سبک هويت شامل سبک های اطالعاتي، هنجاری و سردرگم/  اين پرسشنامه

برای اولین بار به وسیله  اجتنابي را ارزيابي مي كند و بعد چهارم آن تعهد هويت است.

. اين شد( ساخته شد و سپس دوباره توسط خود او مورد تجديد نظر 2393)برزونسکي

 سوال 22آن در ارتباط با سبک هويت اطالعاتي،  سوال 22دارد كه  سوال 22پرسشنامه 

آن مربوط به سبک هويت سوال  3اجتنابي و  /آن در ارتباط با سبک هويت سردرگم

در ارتباط با تعهد هويت است كه نیز  سوال 22هنجاری است. عالوه بر سه سبک هويت 

ها بر اساس  شود. پاسخ شود و سبک هويتي محسوب نمي برای تحلیل ثانويه استفاده مي

 (.2996)نقل از میرزاجاني، ای تنظیم شده است درجه 7مقیاس لیکرت 

را  66/2را برای سبک هويت اطالعاتي و  61/2( آلفای كرونباخ 2331برزونسکي )

اجتنابي گزارش  /را برای سبک هويت سردرگم 79/2ری و برای سبک هويت هنجا

را  62/2را برای سبک هويت اطالعاتي،  77/2( آلفای كرونباخ 2999نژاد ) كرد.فارسي

را برای  69/2اجتنابي و  /را برای سبک هويت سردرگم 66/2برای سبک هويت هنجاری، 

وهش نیز با روش آلفای (. در اين پژ2996،27)نقل از میرزاجاني،تعهد هويت گزارش داد

كرانباخ ضرايب اعتبار برای سبک هويت اطالعاتي، هنجاری ، سردرگم/اجتنابي و تعهد به 

به دست آمد.براساس نظر متخصصان و پژوهش های  61/2و  69/2، 69/2، 72/2ترتیب 

 انجام شده قبلي از روايي مطلوب برخوردار است.
 

                                                           
1
- Identity Styles Questionnaire 
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 مدپنداری فردی اپرسشنامه خودکار -ب 

ودر آن از يک  .گويه دارد 21(2337مدپنداری فردی بندورا )اشنامه خودكارپرس 

( استفاده مي شود.  7، تا خیلي زياد =2، متوسط =2مقیاس هفت درجه ای )خیلي كم =

 937( از مجموع داده های ايراني )2999مرتضوی ) در پژوهشضريب آلفای كرونباخ 

گزارش شده 97/2( 2997و احمديان )39/2( 2992خاكسار ) ،31/2نمونه( محاسبه شد كه 

گزارش شده 31/2تا  99/2است. اين ضريب در نمونه های خارجي )غربي و كره ای ( بین 

نفر  937( از طريق تحلیل عوامل داده های 2999روايي اين آزمون توسط مرتضوی) است.

ايید قرار مورد ت و نیز ترجمه به فارسي و برگرداندن ترجمه به انگلیسي از دانش آموزان

 محاسبه شد. 97/2ضريب اعتبار اين پرسشنامه در اين پژوهش  گرفته است .

 مدپنداری جمعی اپرسشنامه خودکار -ج 

در آن  گويه دارد و 29( 2333مدپنداری جمعي كیم و پارک )اپر سشنامه خودكار

، 2از يک مقیاس هفت درجه ای)خیلي كم = پرسشنامه خودكارآمدپنداری فردی همانند

 (2999)برای جامعه ايراني توسط مرتضوی( استفاده مي شود. 7، تا خیلي زياد =2وسط =مت

نمونه(  937از مجموع داده های ايراني) آن.ضريب آلفای كرونباخ است شده يابيهنجار

برای نمونه های   92/2( 2997و توسط احمديان)92/2( 2992توسط خاكسار)و  99/2

( 2999روايي اين آزمون توسط مرتضوی)است.  خارجي )غربي و كره ای( گزارش كرده

. در نفر از دانش آموزان مورد تايید قرار گرفته است 937از طريق تحلیل عوامل داده های 

 گزارش شد. 97/2اين پزوهش نیز ضريب اعتبار برای پرسشنامه خودكارامدی جمعي 

 یافته ها 

سبک های هويت، خودكارآمدپنداری فردی، خودكارآمدپنداری بین فرضیه  اول:

 .وجود داردمعنادار  رابطه جمعیو موفقیت تحصیلي دانش آموزان پسر دبیرستاني  
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برای بررسي اين فرضیه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد چراكه متغیرهای 

فقیت سبک های هويت، خودكارآمدپنداری فردی، خودكارآمدپنداری جمعیو مو

 تحصیلي در سطح مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده اند. 
 

ماتريس همبستگي متغیرهای سبک های هويت، خودكارآمدپنداری فردی، خودكارآمدپنداری جمعیو موفقیت .2جدول         

 تحصیلي )معدل تحصیلي( دانش آموزان 

 سبک اطالعاتي   سبک هنجاری   سبک سردرگم   تعهدهويت    خ. فردی     خ.جمعي  معدل تحصیلي                        

                                                                       2سبک اطالعاتي                  

                                                                                  2   /.               792سبک هنجاری            **

                                         2/.                    926/.           **926سبک سردرگم           **

                             2                -/.279  /.            772/.           **722تعهدهويت                 **

             2/.              221/.              271/.              126/.           **129خ.فردی                  **

   2/.              911.         **/221/.              221/.              237/.           **112خ.جمعي                   **

    2/.             969/.        **932/.        **797**        -/.292/.              927/.        **979معدل تحصیلي          **

22 ./≥ p        **27 ./≥ p  *  

شود در بین متغیرهای تحقیق باالترين میزان همبستگي بین مالحظه مي (2)چنانچه در جدول 

/.( و سپس در بین دو متغیر 911متغیرهای خودكارآمدپنداری فردی وخودكارآمدپنداری جمعي )

/.( بدست آمده است كه هر دو رابطه در 792سبک هويت اطالعاتي و سبک هويت هنجاری )

مي شود سبک هويت سردرگم كه به عنوان /. بوده است. همانطور كه مالحظه 33سطح اطمینان 

يک سبک هويت ناموفق شناخته مي شود با متغیرهای  خودكارآمدپنداری فردی، 

خودكارآمدپنداری جمعي، تعهد هويت و موفقیت تحصیلي )معدل تحصیلي( رابطه معناداری 

/.( 722/.( و اطالعاتي )772ندارد. باالترين میزان تعهد هويت در دو سبک هويت هنجاری )
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مشاهده مي شود و كمترين میزان آن در سبک هويت سردرگم مشاهده مي شود كه مقدار آن 

معنادار نیست. نکته جالب آنکه میزان همبستگي متغیرهای تعهد هويت و موفقیت تحصیلي بسیار 

توان گفت دانش آموزاني كه تعهد هويت باالتری دارند و /.(، به عبارت ديگر مي797باال است )

 و سبک هويت هنجاری و اطالعاتي قرار دارند از موفقیت تحصیلي بیشتری برخوردار هستند. در د

فرضیه دوم:سبک های هويت ،خودكارآمد پنداری فردی و خودكارامد پنداری جمعي پیش 

 بیني كننده های معناداری برای موفقیت تحصیلي دانش آموزان هستند.

بررسي فرضیه دوم از رگرسیون گام به گام استفاده در ادامه تحلیل داده های آماری برای 

 گرديد كه نتايج آن در جداول مربوطه نشان داده شده است.

 . ضريب همبستگي چندگانه، مجذور ضريب همبستگي چندگانه و... در پیش بیني موفقیت تحصیلي دانش آموزان 1جدول

 شاخص های

 آماری مدل                         

 ضريب همبستگي

 چندگانه 

 مجذور ضريب

 همبستگي چندگانه 

 مجذور ضريب

 همبستگي تعديل شده 

 مجذور همبستگي

 تغییر يافته يا میزان خالص 

 

 خطای استاندارد 

 برآورد

 2 717/2 719/2 717/2 712/2 :تعهد هويت2

:تعهد هويت، خودكارآمدپنداری 1

 فردی
731/2 617/2 612/2 221/2 93./ 

تعهد هويت، خودكارآمدپنداری : 9

فردی سبک هويت 

 هنجاری

9/2 693/2 697/2 221/2 99./ 

قابل مشاهده مي باشد در گام اول فقط نمره كلي تعهد هويت با   (1)همانطور كه در جدول 

توان پیش بیني مورد موفقیت تحصیلیرا دارد. در گام دوم  717/2مجذور همبستگي 

از واريانس موفقیت  617/2تعهد هويت  اضافه شده و با يکديگر خودكارآمدپنداری فردی به 

تحصیلي را تبیین مي كنند. در گام سوم سبک هويت هنجاری به تعهد هويت و 

از واريانس موفقیت تحصیلیرا پیش بیني  693/2خودكارآمدپنداری فردی اضافه شده و در مجموع 

 مي كنند. 
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 بیني موفقیت تحصیلي دانش آموزان دانش آموزان . تحلیل واريانس رگرسیون برای پیش9جدول 

 شاخص آماری

 مدل

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 تعهد هويت

 132 2 132 رگرسیون

199 

 

2222/2 

 

 21/2 177 161 باقیمانده

 - 179 771 كل

تعهد هويت، 

خودكارآمدپند

 اری فردی

 279 1 926 رگرسیون

 /.9 176 126 باقیمانده 2222/2 127

 - 179 771 كل

تعهد هويت، 

خودكارآمدپند

اری فردی، 

سبک هويت 

 هنجاری

 227 9 979 رگرسیون

272 2222/2 
 /.79 177 233 باقیمانده

 - 179 771 كل

دار بوده است.  از لحاظ آماری معني Fشود، ضريب  مالحظه مي (9)همانطور كه در جدول 

توان گفت كه اعتبار تحلیل رگرسیون گام به گام در رابطه با پیش بیني موفقیت  بنابراين، مي

 2932-32تحصیلي دانش آموزان دانش آموزان پسر دبیرستاني شهر اصفهان در سال تحصیلي 

ییرات، مجموع ( است. در اين جدول شاخص های آماری منبع تغP<22/2مورد تايید )

و معناداری آن برای سه گام   Fمجذورات، درجات آزادی، میانگین مجذورات، مقدار 

 رگرسیون گام به گام گزارش شده است. 

 بیني است.ی رگرسیون جهت بازنويسي فرمولِ پیشآخرين جدول، تعیین ضرايب استاندارد معادله

 رد و غیر استاندارد گزارش شده اند. مشاهده مي شود ضرايب استاندا ( 2)آنچنانکه در جدول 
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 . ضرايب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد برای پیش بیني موفقیت تحصیلي دانش آموزان دانش آموزان     2جدول 

 

 

 مدل

 

 

 شاخص آماری

 

 

 ضرايب استاندارد ضريب غیر استاندارد

T سطح معناداری 

Β خطای استاندارد Beta 

2 

 29/29 - /.29 9/9 عامل ثابت

2222/2 

 99/26 /.712 /.227 /.12 تعهد هويت

1 

 3/22 - /.27 7 عامل ثابت

 تعهد هويت 2222/2

 خودكارآمدپنداری فردی

173./ 

222./ 

229./ 

222./ 

632./ 

911./ 

33/27 

97/9 

9 

 27 - /.26 7 عامل ثابت

2222/2 

 تعهد هويت

 خودكارآمدپنداری فردی

 سبک هويت هنجاری

173./ 

222./ 

29./- 

227./ 

222./ 

22./ 

769./ 

929./ 

296./- 

32/26 

3/9 

36/1- 

مشاهده مي شود، در گام اول متغیر تعهد هويت، در گام دوم متغیرهای   (2)چنانکه در جدول

و در گام سوم متغیرهای تعهد هويت، خودكارآمدپنداری تعهد هويت و خودكارآمدپنداری فردی 

فردی و سبک هويت هنجاری توان پیش بیني معنادار موفقیت تحصیلي دانش آموزان دانش 

را داشته اند كه مقادير بتا در  2932-32آموزان پسر دبیرستاني شهر اصفهان در سال تحصیلي 

 جدول نشان داده شده اند. 

 بحث و نتیجه گیری 
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نتايج نشان داد كه بین سبک هويت اطالعاتي و سبک هويت هنجاری و نیز بین 

خودكارآمدپنداری فردی و خودكارآمدپنداری جمعي در دو گروه رابطه مستقیم معنادار وجود 

دارد. هم چنین بین سبک هويت اطالعاتي و سبک هويت هنجاری با خودكارآمدپنداری فردی و 

از طرفي بین سبک  .گروه رابطه مستقیم معنادار وجود داردخودكارآمدپنداری جمعي در دو 

هويت سردرگم و تعهد هويت رابطه منفي معنادار وجود دارد يعني هرچه نمرات افراد در سبک 

 سردرگم بیشتر است نمرات آنها در تعهد هويت پايین تر است.

العاتي در مقايسه ( نشان داد كه دانشجويان با سبک اط1227نسکي و كاک )ونتايج مطالعه برز

با دانشجويان با سبک های هويت هنجاری و سردرگم در مقیاس های خودمختاری تحصیلي، 

خودبسندگي، مهارت های مديريت موثر زندگي، احترام و تحمل افراد متفاوت از خود، ايجاد 

، در روابط صمیمانه، استقالل هیجاني و اعتماد به نفس نمرات باالتری گزارش كرده اند. همچنین

مقايسه با دانشجويان با سبک های هويت سردرگم، دانشجويان با سبک های هويت اطالعاتي و 

هنجاری در مقیاس های اهداف تحصیلي، واقع بیني، نقشه های طوالني مدتي در باره زندگي و 

 اهداف و روابط پايدار با همساالن خود نمرات باالتری نشان مي دهند.

و عملکرد تحصیلي اشاره داشته اند.  بینخودكارآمدپنداریمثبت  پژوهشهای بسیاری به رابطه

نشان داد كه  خودكارآمدپندارینتايج يک مطالعه درباره رابطه بین سبک های هويت و 

 سردرگمبا سبک هويت اطالعاتي و هنجاری رابطه مثبت و با سبک هويت  خودكارآمدپنداری

تحصیلي را  خودكارآمدپنداریوانايي پیش بیني رابطه منفي دارد. به بیان ديگر سبک های هويت ت

(. وقتي سبک هويت هنجاری با يک باور 933:2996،دارند) حجازی، فارسي نژاد و عسگری

( همراه باشد مي تواند بر پیشرفت تحصیلي اثر خودكارآمدپندارینیرومند نسبت به توانايیها )

ک هويت هنجاری سازگار و وظیفه برخي مطالعات نشان مي دهد كه افراد با سب (.همانبگذارد)

)برزونسکي و كاک  شناس بوده و همچنین مفاهیم خود آنها پايدار و زودرس است.

( نشان دادند كه بین افراد با سبک های هويت اطالعاتي و 1227ولوراس و بوسما)(.97:1227،

مي و نورو.همچنینهنجاری در مقیاس هايبهزيستي روانشناختي تفاوت معناداری وجود ندارد
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( در بررسي رابطه بین سبک هويت و راهبردهای شناختي و رفتاری سالمت روان 2337همکاران)

به نتیجه رسیدند كه افراد با سبک هويت اطالعاتي، سطح باالتری از عزت نفس دارند. افراد با 

افسردگي  سردرگم سبک هويت هنجاری، خودپنداره با ثبات تری دارند و افراد با سبک هويت

 ری داشتند.بیشت

بنابراين اكثر تحقیقات صورت گرفته همسو با نتیجه اين فرضیه مي باشدكه بین سبک های 

هويت موفق تر يعني سبک اطالعاتي و هنجاری با خودكارآمدپنداری فردی و جمعي رابطه 

؛ نقل از حجازی، فارسي نژاد و 2999مستقیم وجود دارد ازجمله تحقیقي كه فارسي نژاد)

 بیان كرده است. (933:2996،عسگری

همچنین مشخص شد كه راهبردهای اسنادی و شناختي ناكارآمد، انتظار شکست و روش های 

، با عزت نفس پايین، خودپنداره )مولفه های خودكارآمدپنداری پايین(نامناسب پرداختن به تکلیف

رفتاری كه افراد بي ثبات و نشانگان افسردگي همبستگي مثبت داشت. نتايج نشان داد كه شناخت و 

در سبک های هويت به كار مي برند، با سالمت روان آنها ارتباط دارد) نقل از 

كنند،  افرادی كه بر سبک هويت اطالعاتي و سبک هويت هنجاری تکیه مي .(72:2996برزگری،

اند. كمبود تعهدات  كسب كرده سبک هويت سردرگم نسبت به افرادی تر تعهدات هويت قوی

دهد.گرچه  پذيری قرار مي ، آنان را در موقعیت آسیبسبک هويت سردرگم راداستوار در اف

های پردازش اطالعاتي و هنجاری، هر دو با تعهد هويت همبستگي مثبت دارد، اما  استفاده از سبک

؛ نقل 1222گیری و ماندگاری اين تعهدات، مبتني بر فرآيندهای متفاوتي است)برزونسکي،  شکل

آمیز در  (. افراد با سبک هويت سردرگم نماد برخورد طفره67:2997از حجازی و فرتاش،

مشکالت است. راهبردهای متمركز بر هیجان كه با سطح پايیني از تعهد و اعتماد به نفس و نیز 

اجتنابي، تعلّل و درنگ  -باشد. افراد با سبک هويت سردرگم ثباتي خودپنداری همراه مي بي

در .گیری دارند ناب از پرداختن به موضوعات هويت و تصمیمكنند و تا حد ممکن سعي در اجت مي

گیری، آنها ضمن اطمینان كمي كه به توانايي شناختي خود دارند، معموالً  های تصمیم موقعیت

گیری معموالً از راهبردهای  گیری، احساس ترس و اضطراب نیز دارند و در تصمیم پیش از تصمیم
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از طرف كنند. دن، بهانه آوردن و دلیل تراشي استفاده ميگیری نامناسب مانند اجتناب كر تصمیم

ديگر تعهد هويت در اين دو سبک هويت نسبت به سبک سردرگم بیشتر است كه بین سبک 

 2332هويت سردرگم و تعهد هويت رابطه منفي معنادار بدست آمد كه نتايج تحقیق برزونسکي)

( برای 76:2997ويژگي هايي كه برزگری) ، به نقل از همان( اين يافته را تايید مي كند.1222و

دارد  های خودكارآمدپنداری پايینمولفهسبک هويت سردرگم يبان كرده رابطه بسیار نزديکي با 

 تری هم دارند.   خودكارآمدپنداری پايین رونديعني هرچه افراد به سمت سبک سردرگم مي

وقعیت تهديدآمیز را مبدل به يک مي تواند مخودكارآمدپندارياز نظر بندورا داشتن يا افزايش 

یک فرد، واكنش های وی را نسبت به رويدادهای خودكارآمدپنداريموقعیت مطمئن كند. و 

پائین، با عزت نفس پايین، تفکرات بدبینانه نسبت به خود خودكارآمدپندارياسترس زا تعديل كند. 

پايین، از هر كنشي كه به باور  خودكارآمدپنداریو توانايي عملکرد خود در ارتباط است. افراد با 

نیرومند، عملکرد خودكارآمدپنداريآنها، فراتر از توانايي شان باشد پرهیز مي كنند. از سوی ديگر، 

پائین، با انکار، پرهیز، خويشتن خودكارآمدپنداريو بهزيستي فرد را افزايش مي دهد از سوی ديگر 

ان تني و بهزيستي منفي مشخص مي شوند. داری، عاليم اضطراب و ناراحتي، افسردگي، عاليم رو

، در هنگام رويايي با رويدادهای نامطلوب و استرس زا، مي توانند بر باالخودكارآمدپنداريافراد با 

انديشه خود كنترل داشته باشند، پايداری بیشتری از خود نشان مي دهند و تفکرات منفي درباره 

 خود و توانايي خود را نمي پذيرند.

قرارگاههای تربیتي مانند خانواده و محیطهای آموزشي  و پنداری جمعي از شرايطخودكارآمد

. از جمله عوامل تاثیرگذار بر خودكارآمدپنداری عوامل فرهنگي و گروه همساالن تاثیر مي پذيرد

تاثیر فرهنگ در خودكارآمدپنداری قابل توجه ( عنوان مي دارد 2999است چنانچه مرتضوی)

مدرسه، شغل در مقايسه با نظام فراگیر فرهنگي، نظام های خردتر محسوب مي است زيرا خانواده، 

تاثیر متقابل فرهنگ به عنوان نظام فراگیر از يکسو و نظام های . شوند و از آن تاثیر مي پذيرند

خردتر مانند خانواده ، مدرسه و نیز نظامهای شغلي از سوی ديگر نابرابر است و نظامهای كالن 
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را بیشتر تحت تاثیر قرار مي دهند تا بر عکس. از اين ديدگاه الزم است در  نظامهای خردتر

 .پژوهش ساختارهای روان شناختي به تاثیر عامل فرهنگ توجه شود

نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد كه به ترتیب متغیرهای تعهد هويت، خودكارآمد پنداری 

 ريانس موفقیت تحصیلي را داشته اند.فردی و سبک هويت هنجاری توانايي پیش بیني بیشترين وا

رواني را داشته و  ( هويت اطالعاتي باالترين سطح سالمت213:1229در پژوهش برزونسکي )

مي دهد. اين مسئله شايد ناشي از اين باشد  نرواني را نشا سردرگم پايین ترين سطح سالمت تهوي

مثبت از اجتماع دريافت مي  دافراد دارای هويت اطالعاتي ، موفقیت بیشتری داشته و بازخور هك

كنند و  مهم را دروني مي دوالدين و افرا تدارای هويت زودرس، معیارها و انتظارا دكنند و افرا

چنین، ها باشد، بسته هستند. هم آن دها و عقاي نسبت به اطالعات و تجربیاتي كه تهديد كننده ارزش

گیری، حل  يابد و در نتیجه تصمیم های شخصي افراد نیز افزايش مي همراه با رشد هويت، تعهد

بهتری از خود و  سرواني بیشتر وا حسا ها بهتر مي شود. در نتیجه سالمت مسئله و كارآيي آن

 زندگي خواهند داشت.

یهای فرديتي بین مطالعات در رشد هويت تفاوتهای فردی مهمي را در رفتار و ويژگ نتايج

دانش آموزان دبیرستاني آشکار ساخته است. اين يافته ها نشان مي دهند كه دانش آموزاني كه در 

، واز لحاظ راندازهگیری هويت نمره باالی میانگین مي آورند، قابل اعتمادتر، سازگارتر، خودپذيرت

در . تر از حد متوسط استفرديتي منسجم تر از دانش آموزاني هستند كه نمرات هويت آنها پايین 

گیری سردرگم  مثبت و رابطه بین جهت سالمت روانگیری اطالعاتي با  حالي كه رابطه بین جهت

مرز مشخص و روشني  سالمت روان گیری هنجاری و منفي است، رابطه بین جهت سالمت روانبا 

ا رفتارهای گیری اطالعاتي ب ندارد. بنابراين، سبک هويت هنجاری ممکن است مشابه با جهت

گیری سردرگم با اجتناب هیجاني و اثرات ناتوان كننده اضطراب، رابطه  كارآمد و يا مشابه با جهت

. از جمله، مولفه های سالمت روان افراد، موفقیت در زندگي، تحصیل و شغل مثبت نشان دهد

 است. 
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دانش اموزان در  باتوجه به نتايج بدست آمده، پیشنهاد مي شودمتولیان امر آموزش به نیازهای

دوره متوسطه كه زمان شکل گیری هويت آنان است با در اختیار قراردادن اطالعات واقعي و 

درست و تعیین هنجارهای متناسب با رشد جامعه و نیازهای انان، توجه بیشتری مبذول دارند و 

ن هويت تعهد و همچنین با برپايي دوره های آموزشي مواجهه با بحران هويت ، آنان را در راه يافت

افزايش خودكارامد پنداری فردی ياری دهند تا در آينده شاهد موفقیت تحصیلي بیش از پیش 

 دانش اموزان باشیم.
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