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 جواد خدادادي سنگده1، محسن رضايي آهوانويي2 و  نسرين السادات رسولي طاهر3 

  

  چكيده
هاي هويتي انجام شد. ي و سبكآورتابي تحصيلي براساس سازخودناتوانبيني پيشپژوهش حاضر با هدف 
 ان دختر مدارسآموزدانشهمبستگي بود. به منظور دستيابي به اين هدف، از بين تمامي -پژوهش از نوع توصيفي

با استفاده از  آموزدانش200مشغول به تحصيل بودند؛  94- 95متوسطه دوره اول شهر تهران كه در سال تحصيلي 
ي تحصيلي، سبك هويت و سازخودناتوانهاي اي بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامهگيري خوشهروش نمونه

گام زمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام بهآوري شده با استفاده از آهاي جمعدادهاجرا شد. ي آورتابمقياس 
يافته نشان داد كه بين سبك هويت اطالعاتي، سردرگم با مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSبوسيله نرم افزار 

ي سازخودناتوان). همچنين بين تعهد هويتي با >05/0pي تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد (سازخودناتوان
ابطه معناداري ي رسازخودناتوان). اما بين سبك هويت هنجاري با >05/0pكوس وجود داد (تحصيلي رابطه مع
 05/0pي تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد (سازخودناتواني با آورتابپژوهش نشان داد بين وجود ندارد. نتايج 

ان دختر را تبيين و پيش بيني ي نوجوانسازخودناتواناز 195/0توانند هاي هويت ميي و سبكآورتاب). متغير >
ان حائز آموزدانششازي هاي هويت در كاهش خودناتواني و سبكآورتاب). بنابراين، توجه به > 01/0p( كنند

  .باشداهميت مي

  ي، سبك هاي هويت.آورتابي تحصيلي، سازخودناتوان :هاي كليديواژه

                                                                                                                                                    

 استاديار گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي . 1

 mohsenrezaiee.ir69@yahoo.com    دانشجوي دكتري مشاوره، دانشگاه فردوسي مشهد. نويسنده رابط:  2

  سي، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمي، ساوه، ايران.    ارشد روانشنا . كارشناس 3

  21/01/1397 تاريخ دريافت مقاله:  

  22/08/1398 تاريخ پذيرش مقاله:  

DOI: 10.22098/JSP.2020.1065 



   Journal of school psychology, Autumn 2020                                       1399شناسي مدرسه، پاييز رواني مجله     
                  
 Vol.9, No.3/68-82                                                                       68-3/82ي ، شماره9ي دوره            

    69 

  مقدمه

 و تواند هوش، استعداد، تواناييفرد ميهايي است كه يكي از راهو موفقيت تحصيلي تحصيل 

تواند موفق باشد. عاليق خود را به اثبات برساند و به والدين و افراد جامعه نشان دهد كه مي

شدن جوامع، رقابت بيشتري در موفقيت در تحصيل مستلزم تالش بسياري است چرا كه با صنعتي

كشاند كه به سمت معيارهاي جمعي ميزمينه تحصيلي حكمفرما شده است. رقابت تحصيلي فرد را 

كند تا در صورت عدم ممكن است از سطح توانايي او بيشتر باشد در نتيجه فرد هر كاري مي

ها اتفاق يكي از رفتارهاي رايجي كه در اين موقعيت .موفقيت بتواند دليلي براي خود داشته باشد

هبردي دفاعي است كه در آن فرد قبل ي راسازخودناتوان .است تحصيلي يسازخودناتوانافتاد مي

كند تا به وسيله آن اسنادهايش را بعد از عملكرد دستكاري كند از عملكرد، موانعي را ايجاد مي

). اجتناب از اسنادهاي دروني هنگام 2010، 2؛ به نقل از يوسال و لو1987، 1(برگالس و جونز

معتقدند كه توانايي به طور فطري تعيين ان بسيار مهم است، زيرا آنها سازخودناتوانشكست براي 

ها آسيب شكننده آن 3شكست بخورند به عزت نفس -در حالي كه تالش كرده اند - شود و اگرمي

رسد. اين افراد هنگامي كه نتايج آينده نامعين است يا زماني كه يك منبع بيروني كه عملكرد مي

كنند (فراري و ي انجام كار ايجاد ميكند در دسترس نباشد موانعي را براضعيف را توجيه مي

ي را در حيطه سازخودناتوان، 6) با طرح نظريه خود ارزشي1992( 5). كاوينگتون2006، 4تامسون

ان از تالش آموزدانشدارد كه هدف آموزشگاهي مطرح ساخت. نظريه خودارزشي وي بيان مي

شوند الش برانگيز رو به رو ميدر مدرسه، حفظ تصوير مثبت از خود است؛ لذا وقتي با تكاليف چ

بودن و كاهش تمرين و كوشش، عدم صالحيت و كفايت خود را توجيه هايي مانند بيماربا بهانه
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ي، ممكن است سازخودناتوان). 1384كنند (به نقل از شكركن، هاشمي شيخ شباني و نجاريان، مي

ي طوالني مدت باالتري را منجر به حفظ خودارزشي در يك محدوده زماني كوتاه شود، اما بها

براي افراد استفاده كننده به دنبال دارد (النگ، هانگ، چياهويي، ينگ هو، منگ شيان و شانگ 

ي در كوتاه مدت موجب حفظ سازخودناتوان). تحقيقات نشان داده است اگرچه 2009، 1هسوئه

رد و موجب به خطر شود، اما در بلند مدت پيامدهاي ناخوشايندي را براي فرد داخودارزشي مي

). با توجه به اينكه كودكان شناختي از 2005، 2شود (زوكرمن وتسيافتادن سالمت روان مي

و همكاران،  3شود (جنيفرديدگاه ديگران ندارند؛ اصوالً اين تمايالت از سنين نوجواني آغاز مي

به عنوان  4نوجوانيشك مرحله توان گفت كه بي). بنابراين، مي1391مفرد، ؛ نقل از دهقاني2013

اي است كه چه در ترين مراحل رشد شخصيت؛ مرحلهگيري شخصيت فردي و از مهمآستانه شكل

حيطه تجربي و چه در حيطه نظري نقطه اوجي اساسي براي فرد به شمار مي آيد. علوم روانشناسي 

به  6ريكسون). ا1388دهد (رضوي، مورد مطالعه قرار مي 5يابياين شناخت را در اصطالح هويت

پرداز هويت، آن را به صورت يك احساس نسبتاً پايدار از يگانگي خود تعريف عنوان اولين نظريه

كند. يعني علي رغم تغيير رفتارها، افكار و احساسات، برداشت يك فرد از خود همواره مشابه مي

ي مهم به سمت ). از نگاه وي، هويت به عنوان پيشرفت مهم شخصيت و گام1390است (بيابانگرد، 

؛ به نقل از حاجلو، 2001 ،7گردد (بركشدن به بزرگسال ثمربخش و خوشحال، تلقي ميتبديل

هاي رشد ) و افرادي كه هويت كسب كردند، در ديگر مقياس1391 رضايي شريف و واحدي،

آورند (خود و اخالق) عزت نفس، خودكارآمدي و پايين بودن اضطراب رتبه بااليي به دست مي

تواند تحت شرايطي بر ) نيز معتقد است كه هويت مي2007(8كريسپو–). فلولز1384آراي، (شهر
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داشته باشد. به عبارت ديگر شرايط مناسب كالس هم  تأثيرانتخاب تحصيلي و رفتارهاي كالسي 

قرار  تأثيرموجب يكپارچگي احساس خود مي شود و هم عملكرد و پيامدهاي تحصيلي را تحت 

)؛ راس، كانادا و 2009(1ي انجام شده توسط پتر، اسنيزانا و دوسانكاهاپژوهش مي دهد.

هاي شخصيتي روان دهد كه بين ويژگي) نشان مي1998(3)؛ زاكرمن، كيفر و ني2002(2راس

؛ افسردگي و خودآگاهي رابطه معناداري وجود دارد. براين اساس 4رنجورخويي و تكانشگري

  ي تحصيلي اثرگذار است. سازخودناتوانلي است كه بر توان گفت شخصيت افراد از جمله عواممي

رود كه براي فهم هاي اصلي شخصيت به شمار ميي نيز به عنوان يكي از سازهآورتاب

) و خانواده در 1389؛ به نقل از كياني، 2005، 5انگيزش، هيجان و رفتار مفهوم سازي شده (بالك

ي را سازگاري مثبت فرد در واكنش به آورتاب) 2001( 6بسزايي دارد. والر تأثيرگيري آن شكل

ي تنها پايداري در برابر آورتاب) معتقدند كه 2003( 7كانر و ديويدسون .داندشرايط ناگوار مي

كننده نيست، بلكه شركت فعال و سازنده فرد در محيط است. عدم ها يا شرايط تهديدآسيب

، عدم مهارت در حل مسأله، عدم هايي چون عدم احساس ارزشمنديي موجب ويژگيآورتاب

ي را توانايي عبور از آورتاب) 2004(8شود. بالكبيني و همدلي و عدم كفايت اجتماعي ميخوش

داراي  آورتابداند. افراد هاي محيطي ميتجارب منفي و سازگاري با سطوح مختلف استرس

ديل شرايط استرس زا را دارند رفتارهاي خودشكنانه نيستند، از نظر عاطفي آرام بوده و توانايي تع

تواند هيجان مثبت و هدفمندي در ي، ميآورتاب به اعتقاد سليگمن). 1390(به نقل از شيري، 

مدرسه را در كودكان افزايش دهد و آنان را در برابر افسردگي محافظت كند و احساس 
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؛ به 2009، 1يكارضايتمندي از زندگي و قدرت يادگيري را افزايش دهد (انجمن روانشناسي آمر

  ).1389نقل از برجي پور، 

با توجه به پيشينه نظري كه بدان اشاره شد و با توجه به به اهميت دوره نوجواني از يك سو از 

هاي سنگيني تواند هزينهي ميسازخودناتواناند استفاده از راهبردهاي آنجا كه تحقيقات نشان داده

هاي هويت به ي و سبكآورتاب)؛ و 2010د (چانگ، را در طوالني مدت براي افراد به بار آور

ي سازخودناتواناي توانند به گونههاي اصلي شخصيت است كه ميعنوان دو ويژگي از سازه

قرار دهند؛ ليكن تاكنون پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفته  تأثيرتحصيلي نوجوانان را تحت 

هاي هويت، ي و سبكآورتابآيا  است؛ پژوهش حاضر با هدف پاسخگويي به اين سؤال كه

  كند؟ انجام شد.ي تحصيلي نوجوانان را پيش بيني ميسازخودناتوان

  روش

همبستگي مي باشد. هدف از پژوهش همبستگي مطالعة حدود - طرح تحقيق، از نوع توصيفي

  ).1396تغييرات يك يا چند متغير با حدود تغييرات يك يا چند متغير ديگر است (دالور، 

جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل تمامي  گيري:نمونه و روش نمونه جامعه،

مشغول  95-94ان دختر مدارس متوسطه دوره اول شهرتهران بوده كه در سال تحصيلي آموزدانش

مبناي تعيين حجم نمونه در مطالعات همبستگي با هدف حجم نمونه براساس به تحصيل بودند.

، 2مودني در ازاي هر پارامتر متغيراست (گال، بورگ و گالآز 15بيني و رگرسيون، انتخاب پيش

نفر برآورد  200ها و در نظر گرفتن نمونه بزرگتر، حجم نمونه با توجه به مجموع زيرمقياس)، 1392

(دبيرستان هاي شرق وشمال شرق) تهران با  8و  4، 3آموران مناطقكه اين تعداد، از دانش شد

با رعايت مالحظات اخالقي و بيان اهداف  اي انتخاب شدند.هگيري خوشاستفاده از روش نمونه

ها براي شركت در اين پژوهش جلب شد. سپس ان، رضايت آنآموزدانشسازي پژوهش و با آگاه
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هاي خود تكميل نمودند. براين اساس از ابزار زير براي آنان پرسشنامه پژوهش را متناسب با ويژگي

  سنجش استفاده شد.

براي  )1982( مقياس توسط جونز و رودوالتاين : ي تحصيليسازاتوانخودنپرسشنامه 

پاسخ  به  ماده است. 25اين مقياس مشتمل بر . تهيه و تنظيم شده است يسازخودناتوانگيري اندازه

همساني دروني اين مقياس در . تنظيم شده است 5تا  0اي ليكرت از درجه 6ها در مقياس پرسش

طي يك ماه برقرار بود و همچنين  ي مقياس با بازآزمايييايپا .)%79لفاي (آ سطح قابل قبولي است

در  هاي مختلف نشان دهنده روايي همگرا و واگرا است.آوري شده در نمونههاي جمعداده

) نيز اعتبار اين مقياس به روش همساني دروني توسط 1389پژوهش نيكنام و همكاران (

روايي محتوايي هم همچنين  به دست آمد %69رونباخ پژوهشگران بررسي شد و ضريب آلفاي ك

  كارشناس مورد تاييد قرار گرفت. 5توسط 

گيري ) براي اندازه1989اين پرسشنامه توسط بروزنسكي(): 6G-ISI(1پرسشنامه سبك هويت

اجتماعي كه نوجوانان دربرخورد با مسايل مربوط به هويت به كار مي برند،  - فرآيندهاي شناختي

 -سوال و سه سبك هويتي اطالعاتي، هنجاري، سردرگم 40. اين مقياس داراي ساخته است

) ضريب آلفاي كرونباخ براي هريك از 1997اجتنابي، بعالوه يك مقياس تعهد است. بروزسكي (

اجتنابي و تعهد هويتي به ترتيب  -خرده مقياس هاي سبكهاي هويتي اطالعاتي، هنجاري، سردرگم

هاي گوناگوني، پرسشنامه گزارش كرده است. در ايران پژوهش 71/0و  76/0،  64/0،  70/0

ان و دانشجويان بكار برده اند. غرابي، عاطف وحيد، آموزدانشسبك هاي هويت را در بررسي 

-هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري، سردرگم) ضريب پايايي براي سبك1384دژكام و محمديان(

بدست آمده است. حجازي و  85/0و 81/0، 72/0، 75/0اجتنابي و تعهد هويتي به ترتيب 

اجتنابي و -هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري، سردرگم) ضرايب پايايي براي سبك1386همكاران(

  گزارش دادند. 68/0و  66/0، 60/0، 77/0تعهد هويتي به ترتيب 
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توسط دو نظريه پرداز مشهور اين حوزه يعني كونور و  اين مقياس ي:آورتابپرسشنامه 
بررسي  ي تهيه كردند.آورتابحوزه  1979-1990) با مرور بر منابع پژوهشي 2003(دسونديوي

كنندگان به بخش مراقبت گروه: جمعيت عمومي، مراجعه 6هاي روانسنجي اين مقياس در ويژگي
اوليه، بيماران سرپايي روانپزشكي، افراد با اختالل اضطراب فراگير، و دو گروه از بيماران با اختالل 

كنندگان اين مقياس بر اين باورند كه اين مقياس به ترس پس از سانحه انجام شده است. تهيهاس
. كونور و در گروههاي باليني و غيرباليني بوده است آورتابخوبي قادر به تفكيك افراد 

گزارش كرده اند. همچنين ضريب پايايي  89/0ي را آورتابديويدسون آلفاي كرونباخ مقياس 
بوده است. اين مقياس در ايران توسط  87/0هفته اي  4ش باز آزمايي در يك فاصله حاصل از رو
ي كونور وديويدسون آورتاب) هنجاريابي شده است. وي براي تعيين پايايي مقياس 1386محمدي(

را گزارش كرده است. همچنين در  89/0از روش آلفاي كرونباخ  بهره گرفته و ضريب پايايي 
به دست آمده  82/0ضريب آلفاي كرونباخ براي اين پرسشنامه  )1391(راناميني و همكاپژوهش 
   .است

  نتايج

نفر از  73براساس اطالعات جمعيت شناختي حاصل از اعضاي نمونه، مالحظه مي شود كه 

نفر در پايه يازدهم  57درصد) 21/0نفر در پايه دهم (42در صد) ، 37/0آزمودني ها در پايه نهم (

كنند. همانطور كه مالحظه مي درصد) تحصيل مي 14/0نفر در پايه دوازدهم ( 28درصد) و  28/0(

  شود، بيشتر آزمودني ها در پايه نهم، و كمترين آنها در پايه دوازدهم هستند.

شاخص هاي توصيفي مربوط به نمرات آزمودني ها. 1جدول   

M SD  Min  Max  مقياس 

  ي تحصيليسازخودناتوان  05/70  56/11  43  109

  يآورتاب  72/62  41/15  27  95

  سبك هويت  17/133  36/19  98  199

  هويت هنجاري  60/37  30/7  21  51
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  هويت اطالعاتي  81/31  32/7  18  75

  هويت سردرگم  70/29  89/8  10  80

  تعهد هويتي  56/34  48/5  21  46

  بين با مالك. ضريب همبستگي بين متغيرهاي پيش2جدول 

 n r p 

يآورتاب -ي تحصيليسازخودناتوان  200 36/0 -  02/0  
سبك هاي هويت-ي تحصيليسازخودناتوان  200 37/0  001/0  
هويت هنجاري-ي تحصيليسازخودناتوان  200 30/0 -  001/0  
هويت اطالعاتي -ي تحصيليسازخودناتوان  200 25/0  001/0  
هويت سردرگم-ي تحصيليسازخودناتوان  200 24/0  001/0  
د هويتيتعه-ي تحصيليسازخودناتوان  200 20/0  -  001/0  

              05/0   *p <  

ي سازخودناتوانتوان عنوان نمود كه ارتباط معناداري بين شاخص مي 2با توجه به جدول 
وجود دارد. همانطور كه  %95) با اطمينان  r= -36/0( آموزدانشي در دختران آورتابتحصيلي و 

ي تحصيلي سازخودناتوانين معنا كه هر چه باشد، بدمشخص است، اين ارتباط منفي مي
ي در آنها كمتر مي باشد و بر عكس. همچنين، ارتباط معناداري آورتابان باالتر باشد، آموزدانش

) با r =37/0( آموزدانشهاي هويت در دختران ي تحصيلي و سبكسازخودناتوانبين شاخص 
 آموزدانششود دختران ت قوي باعث ميوجود دارد. بدين معني كه دارا بودن هوي %99اطمينان 
  ي تحصيلي نشوند.سازخودناتواندچار 

  يآورتاب.  نتايج تحليل رگرسيون شاخص هاي سبك هويت و 3جدول 

  مدل
  ضريب غيراستاندارد

  

خطاي انحراف 

 استاندارد

  ضريب استاندارد

  
t  P 

  001/0**  518/9  -   101/5  70/50  ثابت

  001/0**  046/6  490/0  048/0  288/0  سبك هويت

 001/0**  - 709/4  - 382/0  061/0  - 286/0  يآورتاب

01/0   **p <  
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هاي سبك براي ضرايب رگرسيون شاخص tدهد، آزمون نشان مي 3كه جدول  همانطور

معنادار است. ضرايب استاندارد رگرسيون محاسبه  01/0آوري در سطح كمتر از هويت و تاب

) β= -382/0( يآورتابچنين شاخص ) و همβ= 490/0( شده، شاخص سبك هويت

  كنند.را تبيين و پيش بيني مي آموزدانشي تحصيلي در دختران سازخودناتوان

  گيريبحث و نتيجه

ي و سبك هاي آورتابي تحصيلي براساس سازخودناتوانبيني پيشپژوهش حاضر با هدف 

  ان دختر دبيرستاني انجام شد. آموزدانشهويتي در 

ي تحصيلي رابطه وجود سازخودناتوانهاي هويت با ي و سبكآورتابكه بين نتايج نشان داد 

ان دختر آموزدانشي تحصيلي سازخودناتوانهاي هويت) ي و سبكآورتابدارد؛ و هر دو متغير(

پژوهشي به صورت مستقيم روي اين متغيرها صورت نگرفته اما به  كند.دبيرستاني را پيش بيني مي

)، 2012)، ايزابل (2013هاي سالمون (تيجه اين پژوهش را با پژوهشتوان نصورت كلي مي

ي با توانايي دروني شخص و آورتابتوان گفت كه ) همسو دانست. در تبيين مي1393كهريزي (

يابد و به عنوان يك ويژگي مهارت هاي اجتماعي و تعامل با محيط حمايت مي شود، توسعه مي

ي آشكارا چيزي بيشتر از يك برآورد آورتاب). 1394غفاري، نريماني و مثبت متبلور مي گردد (

- دانند و ميي را ساز و كار ذاتي خود اصالح گري بشر ميآورتاب) 1992( است. ورنر و اسميت

 ناپذيرند و نه مصون. ايسپذيرترند. اين افراد نه شكستهستند، انعطاف آورتابگويند افرادي كه 

نحوه استدالل و نگرش متفاوتي در  آورتابه مي گيرد كه فرد ) طي پژوهش هاي خود نتيج2003(

كند، در اين پردازش فكري از تمركز به مشكل و تبعات آن به خود مواجهه با شرايط اتخاذ مي

ي بااليي آورتاباني كه از آموزدانش) 2005كند. از نظر مدي و خوشابا (توجه بيشتري مي

هاي حل مسأله، خومختاري، هوش، نظم، خوش بيني، مهارتهايي مانند برخوردارند داراي ويژگي

ي به شمار آورتابهاي مهم نفس يكي از شاخصهنفس بااليي هستند. عزتسخت رويي و عزت

ي باالتر، داراي آورتابتوان گفت افراد برخوردار از ). بنابراين مي2002رود (ايساكسون، مي
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ها با آنتر است. ها پايينتحصيلي در آن يسازنخودناتوانفس بيشتري هستند و در نتيجه عزت

ي، نسبت به رويدادهاي اطراف خود مصمم و داراي كنترل هستند. آورتابهاي عنايت به ويژگي

كند كه چگونه با مسايل مختلف و البته مهم زندگي ها به افراد كمك ميبه بيان ديگر اين ويژگي

راي تي رويدادهاي ناخوشايند را به عنوان فرصتي ببرخورد كنند و آنها را قادر مي سازد كه ح

ي باال حس قوي براي پيشرفت دارند، آورتابان برخوردار از آموزدانشيادگيري در نظر بگيرند. 

اعتماد به نفس و خودباوري در آنها باالست و در شرايط بحراني آرامش و خونسردي خود را 

به پيشرفت نايل  -از جمله خودتوانمندي تحصيلي -كنند؛ نهايتاً در بيشتر ابعاد زندگيحفظ مي

 ).2005شوند (مدي و خوشابا، مي

هاي هويت با هاي بدست آمده مبني بر وجود رابطه بين سبكدر پاسخ به چرايي يافته

هاي هويت ي تحصيلي بر اساس سبكسازخودناتواني تحصيلي و تأييد پيش بيني سازخودناتوان

) همسو است. براين اساس تحقيقات 2004هاي برزونسكي (با پژوهش توان گفت كه اين نتايجمي

پيشين بيانگر اين است كه افراد با سبك هويت سردرگم/اجتنابي، صميميت، اعتماد و گشودگي 

دهند. از اين رو احتمال اينكه با مشكالت اجتماعي بيشتري مواجه كمتري را در روابطشان نشان مي

بط دوستانه و حفظ شبكه حمايت اجتماعي مشكل داشته باشند شده و در شكل بخشيدن به روا

اي ناسازگارانه بيشتري مثل راهبرد بيشتر است. با اين كه اين افراد از راهكارهاي مقابله

هاي مربوط به طور كه در برابر مسائل و موقعيتكنند. اين افراد هماني استفاده ميسازخودناتوان

اندازند، در برابر ساير تعارضات دن با اين مسائل را به تعويق ميهويت خود تا حد امكان روبرو ش

رسانند. شدن با اين تعارضات را به حداقل ميكنند و مواجهنيز از راهبردهاي اجتنابي استفاده مي

شود اي كه در افراد داراي سبك هويت سردرگم/ اجتنابي مشاهده ميمهمترين راهبردهاي مقابله

). اين راهبردها باعث 2003رزومندانه، فاصله گيري و كاهش تنش (برزونسكي، عبارتند از: تفكر آ

شوند كه فرد براي مدت كوتاهي از موقعيت دشواري كه در آن گرفتار شده فاصله بگيرد و در مي

هاي هويت شود. بنابراين سبكنتيجه از بار هيجاني كه موقعيت بر فرد وارد مي كند كاسته مي
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گذار تأثيري تحصيلي سازخودناتواناي در ميزان افكار مرتبط با ردهاي مقابلههمراه با نوع راهب

  هستند.

برند. تعهدات هويتي به ي بهره ميسازخودناتوانافراد داراي تعهد هويتي، كمتر از راهبردهاي 

 رود (فاتحي زاده، امامي وعنوان راهنما و استانداردهايي براي تصميم گيري و حل مسأله به كار مي

) تعهد در افرادي با هويت موفق و 2000هاي برزونسكي و كاك (). براساس يافته1387جزايري، 

دهد كه افراد با سبك هويت موفق بيشتر از سبك هاي بعدي نشان ميزودرس باالتر است و يافته

). افراد با سبك هويت زودرس 2013كنند (جنيفر، ويتاكرو استرانك، هويت اطالعاتي استفاده مي

گيرند. بنابراين تعهد در اين دو سبك باالتر است و اين دو سبك از سبك هويت هنجاري بهره مي

بطور مثبت با تعهد رابطه دارند. سبك هويت اطالعاتي توسط نوجوانان و جواناني استفاده مي شود 

اند و يا در حال كسب آن هسند و سبك هويت هنجاري با تعهدات كه به تعهدات شخصي رسيده

). گرايش 2001يتي ضبط شده ارتباط دارد. يعني بدون خود كاوشگري فعال (برزونسكي، هو

ها از راهبردهاي ان به سبك هويت سردرگم/اجتنابي موجب افزايش استفاده آنآموزدانش

ي تحصيلي است و سبك هويت هنجاري و تعهد هويت در كاهش كاربرد سازخودناتوان

اني كه به شناخت آموزدانششود؛ گيري مي. در نهايت نتيجهمؤثر است سازخودناتوانرفتارهاي 

اند و به هويت موفق ها و اهداف خويش را شناسايي كردهمناسب از خود رسيده و معيارها، مالك

سازند و براي رسيدن به اهداف خود تالش اند، براي خود يك چارچوب ارجاعي ميدست يافته

ها در امر تحصيل مي شود و از ميزان رفتارهاي ار آنكنند. همين امر موجب تالش و پشتكمي

  كاهد.خودناتوان ساز تحصيلي مي

هر پژوهشي داراي محدوديت هايي است و پژوهش حاضر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين 

محدود بودن جامعه و نمونه به نوجوانان دختر يك شهر،  محدوديت ها از اين جمله مي باشند:

حصيلي تعميم نتايج به جمعيت هاي ديگر با جنس و حتي گروه هاي سني ديگر منطقه و دوره ت

امكان پذير نيست. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده؛ پرسشنامه به دليل خودگزارشي بودن 
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ي تحصيلي از متغيرهاي ديگري اثرپذير است كه سازخودناتوانبا محدوديت هايي مواجه است. 

هايي در سطحي شود پژوهشبنابراين پيشنهاد ميا پرداخته نشده است. هدر اين پژوهش به آن

تر و با لحاظ كردن هر دو جنسيت صورت بگيرد. از ابزارهاي سنجشي ديگر نيز براي سنجش وسيع

ي سازخودناتوانهاي بعدي متغيرهاي اثرگذار بر تر استفاده شود و در نهايت در پژوهشدقيق

  تحصيلي شناسايي شوند.

  عمناب

اي بين رضايت ). بررسي مقايسه1391اميني، فهيمه؛ فرحبخش، كيومرث و نيكوزاده كردميرزا، عزت اهللا. (

فصلنامه مديريت ها. هاي ويژه و ساير بخشي و فرسودگي شغلي پرستاران بخشآورتاباز زندگي، 
   .17-9)، 1(1، پرستاري

ان دختر آموزدانشي در كاهش اضطراب رآوتاب). اثربخشي آموزش مبتني بر 1389برجي پور، مريم.(

  ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي.نامه كارشناسيتهران. پايان 19مقطع دبيرستان منطقه 

  ). روانشناسي نوجوانان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1390بيابانگرد، اسماعيل.(

يابي فردي در هاي هويت). همبسته1391شريف، علي و واحدي، شهرام.(حاجلو، نادر؛ رضايي

 .38-21)، 2(1روان شناسي مدرسه، ان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردبيل. آموزدانش

هاي هويت و پيشرفت تحصيلي: نقش ). سبك1386نژاد، معصومه و عسگري، علي. (حجازي، الهه؛ فارسي

  .413-394): 4(11، مجله روانشناسيخودكارآمدي تحصيلي. 

  ). احتماالت و آمار كاربردي در روانشناسي. انتشارات رشد: تهران.1396لي. (دالور، ع

). مقايسه خودناتوان سازي تحصيلي و انگيزش پيشرفت در بين دانشجويان با 1391دهقاني مفرد، زهره.(

  اضطراب امتحان باال و پائين. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي.

  .16-20)، 1(5، مشاور مدرسه). نوجواني و هويت يابي. 1388.(رضوي، اقدس سادات

). بررسي رابطه برخي 1384هاشمي شيخ شباني، سيداسماعيل و نجاريان، بهمن.( شكركن، حسين؛

ي تحصيلي و رابطه آن با پيامدهاي برگزيده در سازخودناتوانپيشايندهاي مهم و مربوط با 

  .77-100)، 3(12، علوم تربيتي و روانشناسياهواز.  ان پسر سال اول دبيرستان هايآموزدانش
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  ). روان شناسي رشد نوجوانان/ديدگاه تحولي. تهران: علم.1384شهرآراي، مهرناز.(

ان مقطع آموزدانشي در آورتاب). بررسي رابطه خوش بيني با سالمت روان و 1390شيري، فاطمه.(

  ته روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي.دبيرستان شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، رش

). وضعيت هويتي 1384غرابي، بنفشه؛ عاطف وحيد، محمدكاظم؛ دژكام، محمود و محمديان، مهرداد. (

  .175-164 )،2(11، (انديشه و رفتار) مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايراننوجوانان تهراني. 

ي سازخودناتوان). رابطه بين 1387زاده، مريم؛ رئيسي، فاطمه؛ امامي، طاهره و جزايري، رضوان. (فاتحي

 ،7و  6، روانشناسي كاربرديان دختر و پسر شهر اصفهان. آموزدانشهاي شخصيتي تحصيلي و ويژگي

491-503.  

هاي هويت و ). بررسي رابطه همدلي با سبك1386هللا و شهرآراي، مهرناز. (آبادي، زهرا؛ فرزاد، ولي افيض

  .90-65 )،2(3، فصلنامه مطالعات روانشناختيهاي فني و علوم انساني. تعهد در دانشجويان رشته

ي با آورتابي تحصيلي و رضايت از زندگي در رابطه با آورتاب). بهداشت روان: 1393كهريزي، مريم. (

رشد و آموزش مجله ان مقطع متوسطه كرمانشاه. آموزدانشيلي و رضايت از زندگي در عملكرد تحص
  . 9-5 )،1(10، مشاوره مدرسه

ي و سازگاري اجتماعي در دانشجويان شاهد جهت آورتاب). رابطه هوش هيجاني، 1389كياني، سعيد.(
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The prediction of self-disability education based on the 
persistence and identity styles 

J. Khodadadi Sangdeh1111, M. Rezaiee Ahvanuiee2222, &  
N. Alsadat Rasouli Taher3333 

Abstract 

This study aims to predict academic self-handicapping is done, It is based 
on resilience and identity styles in high school female students. The research 
was descriptive and correlational. In order to achieve this goal, It was from 
the first high school female students in Tehran, who have been studying in 
94-95 school year; using cluster sampling, 200 students were selected as 
sample, and inventory of academic self-handicapping, style of identity, 
resilience scale was administered as a research tool for each student of 
sample group, In the end, the data gathered by using the Pearson correlation 
test regression, was analyzed step by step by SPSS software. and the results 
of data analysis showed there is a significant relationship between 
informational identity style, commitment identity with academic self-
handicapping. Also, there is an inverse relationship between academic 
disability and commitment identity (p<0.05).but there is no significant 
relationship between normative identity style and disability Finding of other 
researches showed there was a significant relationship between academic 
self-handicapping and resilienc , and resiliency and identity styles are able it 
explain and predict self-handicapping of teenage girls(p<0.01). 

Keywords: Academic disability based, Resiliency, Identity styles, Students 

 

                                                                                                                                                    
1 . Assistant Professor in Counseling, Allameh Tabataba'i University 
2 . Corresponding Author : PhD Student in Counseling, Ferdowsi University, Mashhad, Iran. 
Mohsen.rezaieeahvanuiee@mail.um.ac.ir 
3 . MA in Psychology. Azad University, Arak, Iran. 


