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 روانشناختی بهزيستی بینیپیش در خودکارآمدی و هويت هایسبک انواع نقش
 
 

  16/7/89 مقاله: پذيرش               59/11/86 مقاله: دريافت

 
 چکیده

 .است مهم اریبس هستند، موثر دانشجویان سازگاری و عملکرد بهبود سالمت، بر که روانشناختی حاالت و صفات به توجه هدف: و سابقه

 .شد انجام دانشجویان تیروانشناخ بهزیستی بینیپیش در خودکارآمدی و هویت هایسبک انواع نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش

 از تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 033 پژوهش نیا در .بود همبستگی نوع از یمقطع یفیتوص حاضر پژوهش :هاروش و مواد

 پرسشنامه از ادهاستف با اطالعات آوریجمع .شدند انتخاب ایچندمرحله ایخوشه روش به 9040-49 تحصیلی سال ماه آبان پایان تا مهر ابتدای

 یبرا .گرفت انجام برزونسکی هویت هایسبک پرسشنامه و عمومی خودکارآمدی پرسشنامه روانشناختی، بهزیستی مقیاس ،شناختیتیجمع

 .شد استفاده SPSS-20 افزار نرم با یاستنباط و یفیتوص آمار هایشاخص از هاداده لیتحل

 هویت سبک (،=r 03/3) اطالعاتی هویت (،=r 94/3) خودکارآمدی با روانشناختی بهزیستی کل نمره بین که داد نشان هایافته :هايافته

 اجتنابی / سردرگم هویت سبک با روانشناختی بهزیستی بین و معنادار مثبت رابطه (>39/3p) سطح در (=r 30/3) تعهد و (=r 09/3) هنجاری

(90/3r=-) سطح در (30/3p<) به هنجاری هویت سبک و اطالعاتی هویت سبک خودکارآمدی، چنینهم .دارد وجود معنادار منفی رابطه 

 را روانشناختی بهزیستی معکوس صورت به منفی اجتنابی سردرگم/ هویت و نمایندمی بینیپیش را روانشناختی بهزیستی مستقیم و مثبت صورت

 .نمایدمی بینیپیش

یابی در دانشجویان نوع هویت و تسهیل فرآیند هویت به منظور بهبودوزشی مناسب و آم ایهای مداخلهبرنامه نتایج نشان داد :گیرینتیجه

های مختلف و توسعه مراکز مشاوره دانشجویی با هدف افزایش خودکارآمدی و حاالت روانشناختی چنین، آموزش مهارتباشد. همتاثیرگذار می

 به مناسب آموزشی و ایمداخله هایبرنامه ،هاییپژوهش چنین نتایج ساسا بر شودمی شنهادیپ لذا. مثبت در دانشجویان سودمند خواهد بود

 گردد. یطراح دانشجویان در خودکارآمدی ارتقا و یابیهویت فرآیند تسهیل و هویت نوع بهبود منظور

 هويت هایسبک انواع خودکارآمدی، روانشناختی، بهزيستی ی:کلید هایواژه

 
 مقدمه

 را روانی فشار از منابعی تواندمی گاه تحصیل اندور هایچالش با رویارویی

 بنابراین، (.9) بیاندازد مخاطره به را هاآن سالمتی و آورده فراهم دانشجویان برای

 حاالت افزایش و یادگیری توانمندی، بر مثبتی تاثیر تواندمی که عواملی به توجه

 سالمت افزایش به منجر آن دنبال به و باشد داشته دانشجویان مثبت روانشناختی

 است. برخوردار باالیی بسیار اهمیت از گردد هاآن روانشناختی و جسمانی

 مثبت هایجنبه با مقایسه در روانی هایبیماری بر روانشناسی علم همواره

 جدیدی رویکردهای امروزه دیگر سوی از است. داشته بیشتری تاکید انسان وجود

 مثبت هایجنبه بر را خود توجه دیدگاه، نای با تقابل در مثبت روانشناسی همچون

  (.3) اندساخته متمرکز انسان وجود

 فرد در روانشناختی بهینه عملکرد و تجارب به روانشناختی بهزیستی مفهوم

  (self-acceptance) خود پذیرش شامل عامل 6 از و (3، 9) دارد اشاره

  positive relations) دیگران با مثبت رابطة خود(، به مثبت نگرش )داشتن

 

with others) همدلی(، توانایی و دیگران با صمیمی و گرم روابط )برقراری 

 مقابل در ایستادگی توانایی و استقالل )احساس (autonomy) خودمختاری

  در هدف )داشتن (purpose in life) هدفمند زندگی اجتماعی(، فشارهای

 personal) مستمر رشد احساس شخصی( رشد آن به دادن معنا و زندگی

growth) محیط بر تسلط و (environmental mastery) در فرد )توانایی 

 شده داده نشان متعددی هایپژوهش در (.0) شودمی تشکیل محیط( مدیریت

 و کنندمی تجربه را مثبت هیجانات ایعمده طور به باال بهزیستی با افراد که است

 بهزیستی با افراد کهحالی در دارند. مثبت یارزیاب خود پیرامون وقایع و حوادث از

 بیشتر و کرده ارزیابی نامطلوب را شانزندگی هایموقعیت و حوادث پایین

 چنین (.9) کنندمی تجربه را خشم و افسردگی اضطراب، نظیر منفی هیجانات

 بهزیستی گرفتن نظر در ضرورت و هاپژوهش گسترش لزوم بر هایییافته

  گذارند.می صحه روانشناختی

 1(PhD) پريسا کالهی

 5(PhD)مريم عاقل مسجدی 

 3(MSc)سیده بیتا میرغفاری 

 4(PhD)سهیال رحمانی 

 *2(PhD)سمانه محمدپور 

 تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده روانشناسی، گروه .9

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،مرکزی تهران واحد

 آزاد دانشگاه ،تنکابن واحد سالمت، روانشناسی گروه .3

 .ایران ،تنکابن اسالمی،

 آزاد دانشگاه ،تنکابن واحد بالینی، روانشناسی گروه .0

 .ایران تنکابن، اسالمی،

 علوم و روانشناسی سالمت، دانشکده یروانشناس. گروه 9

 ایران. البرز، اسالمی، آزاد دانشگاهالبرز،  واحد تربیتی،

گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم . 0

 .ایران شیراز، شیراز، نشگاهتربیتی، دا

 سمانه محمدپور :مسئول نويسنده*

 ،تربیتی علوم و روانشناسی دانشکدهشیراز، دانشگاه شیراز، 

 .بالینی روانشناسی گروه

Email: 

mohamadpour.samaneh@yahoo.com  
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  52-33، صفحه: 89يیز و زمستان شماره دوم، پا ،چهارم دوره سالمت، و اسالم نشريه

 و همکاران پريسا کالهی/ بهزيستی روانشناختی بینیدر پیش خودکارآمدی و های هويتسبک

36 

 بر تواندمی که مثبت روانشناسی در توجه مورد روانشناختی هایسازه دیگر از

 است. خودکارآمدی باشد، داشته باالیی بسیار تاثیر دانشجویان سازگاری و موفقیت

 ها،انگیزه دادن سامان در هایشانتوانایی یدرباره افراد باورهای به خودکارآمدی،

 ،Bandura Aل بر یک رخداد معین اشاره دارد )ترکن اعمال و شناختی منابع

 رویارویی چگونگی افراد، تفکر طرز بر خودکارآمدی باورهای (.0 از نقل به ؛9443

  افسردگی و استرس با مقابله گیری،تصمیم هیجانی، سالمت مشکالت، با

 بر تواندمی نتیجه در و (6 از نقل به ؛3330 ،(Locke E.A) الک و )بندورا

 متعددی هایپژوهش در باشد. تاثیرگذار روانشناختی بهزیستی و روان سالمت

 باال، نفس عزت استرس، جریان تنظیم با باال خودکارآمدی که است داده نشان

 و حاد هایبیماری از ترسریع بهبودی و بهتر جسمی وضعیت بیشتر، بهزیستی

 از بیشتری نشانگان با پایین خودکارآمدی چنینهم (.3) است مرتبط مزمن

 همین بر (.6) است مرتبط ذهنی بهزیستی از پایینی سطوح و افسردگی اضطراب،

 توانمی را خودکارآمدی پیشین، هایپژوهش دستاوردهای بر تکیه با و اساس

 آورد. شمار به افراد روانشناختی بهزیستی بینیپیش در احتمالی متغیری

 هویت هایسبک ناختیروانش بهزیستی با مرتبط که متغیرهایی دیگر از

(identity) ساختار عنوان به را هویت (4 از نقل به ؛9444) مارسیا (.4) باشدمی 

 هویت تعهد و جستجوگری شامل مهم مولفه دو به آن تشکیل که غیرثابت و پویا

 و اعتقادات اهداف، دنبال به فرد جستجوگری در کند.می تعریف دارد بستگی

 مناسب اطالعات خاصی یزمینه در تا است صیخا موضوع با مرتبط باورهای

  تصمیم فرد تعهد در و کند جایگزین خود موجود اطالعات با یا کرده کسب

 نظریه جدیدترین (.4) نماید عمل و گردد متعهد نظر مورد موضوع به که گیردمی

 هویتی هایسبک (.93) است برزونسکی هویت هایسبک نظریه هویت، حوزه در

 باشندمی اجتنابی سردرگم/ و هنجاری ،اطالعاتی سبک شامل سکیبرزون نظر از

 جوی و جست به آگاهانه و فعال صورت به اطالعاتی سبک دارای افراد (.99)

 استفاده و کسب را مناسب اطالعات سپس و پردازندمی هاآن ارزیابی و اطالعات

 ایشیوه به ئلمسا با مواجهه در فرد هنجاری سبک در که،حالی در (.93) کنندمی

 به و کندمی عمل دیگران و مرجع هایگروه انتظارهای با هماهنگ و واکنشی

 در (.99) کندمی درونی را باورها و هاارزش خودارزیابی، بدون و خودکار صورت

 هایموقعیت دارند سعی تا و بوده کاراهمال حدی تا افراد اجتنابی سردرگم/ سبک

 هنگام در بیاندازند؛ تأخیر به را گیریتصمیم لزممست و انگیزبرتعارض دشوار،

 اییمقابله راهبردهای از اغلب و دارند اضطراب و ترس حس گیریتصمیم

 هاآن رفتار کنند،می استفاده تراشی دلیل و آوردن بهانه اجتناب، مانند نامناسب

 یباال بسیار اهمیت به توجه با .(93) باشدمی موقعیتی و ندارد مشخص الگویی

 زمینه در هاییپژوهش انجام دانشجویان در مثبت روانشناختی هایجنبه به توجه

 دانشجویان در روانشناختی بهزیستی و خودکارآمدی مانند حوزه این متغیرهای

 هایسبک انواع مانند مهمی متغیرهای نقش بررسی چنین،هم یابد.می ضرورت

 بهبود جهت در سودمند هایهمداخل طراحی و مناسب هایریزیبرنامه برای هویت

 یپیشینه بررسی در اینکه به توجه با یابد.می ضرورت دانشجویان شرایط

 بررسی به جامع طور به که نشد یافت پژوهشی ایران در گرفته انجام هایپژوهش

 دانشجویان روانشناختی بهزیستی با خودکارآمدی و هویت هایسبک انواع رابطه

 سودمند هاییپژوهش چنین نتایج رسدمی نظر به اینکه به توجه با و باشد پرداخته

 در خودکارآمدی و هویت هایسبک نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش باشد؛

 شد. انجام دانشجویان روانشناختی بهزیستی بینیپیش

 هاروش و مواد

. جامعه آماری این پژوهش حاضر توصیفی مقطعی و از نوع همبستگی بود

علوم پزشکی  دانشگاهدانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی شامل کلیه  مطالعه

در این  40-49تهران بودند که در ابتدای مهرماه تا پایان آبان ماه سال تحصیلی 

پاور افزار جیی حجم نمونه از نرمبرای محاسبهدانشگاه مشغول به تحصیل بودند. 

نفر محاسبه  333 لحداق حجم نمونه، 43استفاده شد که با در نظر گرفتن توان 

کنندگان به منظور افزایش توان آماری و مدیریت افت احتمالی شرکت ،. سپسشد

ای از این جامعه آماری ای چند مرحلهخوشهی به شیوه نفر 033 ای به اندازهنمونه

نامه از گیری به این نحو بود که ابتدا با دریافت معرفیروش نمونه انتخاب شد.

استان تهران و مراجعه به دانشگاه و کسب اطالعات از  دانشگاه علوم پزشکی

های تحصیلی، مقطع تحصیلی و سال ورود دانشجویان، از بین ها، رشتهدانشکده

رشته به طور تصادفی انتخاب شد. سپس از بین  6های موجود در دانشگاه رشته

های هر رشته یک کالس انتخاب شد و ضمن ارائه توضیحات کلی در ورودی

ها، از دانشجویان خواسته شد ه با این مطالعه و با خواندن راهنمای پرسشنامهرابط

تا  93ها به مدت ها نمایند. دانشجویان به پرسشنامهتا اقدام به پر کردن پرسشنامه

دقیقه به صورت انفرادی به سواالت پاسخ دادند. در طول گردآوری اطالعات  33

داد ه پاسخگویی به سواالت انصراف میچه دانشجو به دلیل خستگی از ادامچنان

ها داد، پرسشنامه او از دادهیا به دلیل کمبود وقت با عجله به سواالت پاسخ می

به منظور رعایت مالحظات اخالقی، شد. شد و در ادامه حذف میکنار گذاشته می

از هدف پژوهش و تاثیر انجام چنین  کنندگانشرکتابتدا از طریق آگاه ساختن 

، اقدام به جوانان به ویژه دانشجویانهایی در شناسایی و بهبود وضعیت پژوهش

 مربوط به شد. سپس، کلیه اطالعات کنندگانشرکتاخذ رضایت آگاهانه از تمامی 

ها اطمینان آوری گردید و به آنکنندگان در پژوهش توسط پژوهشگر جمعشرکت

در نهایت  ماند.اهد خوها نزد پژوهشگر محرمانه باقی داده شد که این داده

های آمار توصیفی از ، شاخص33نسخه  SPSSافزار اطالعات با استفاده از نرم

های آمار جمله میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی و شاخص

ابزارهای  همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.استنباطی مانند 

مقیاس بهزیستی  شناختی،مل پرسشنامه جمعیتمورد استفاده در این پژوهش شا

، پرسشنامه ( Psychological Well-Being Scale(PWBS)) روانشناختی

و  (General Self-Efficacy Scale (G.S.E.S))خودکارآمدی عمومی 

 (Identity Style Inventory (ISI))های هویت برزونسکی سبک پرسشنامه

وهشگران مطالعه حاضر این پرسشنامه را شناختی که پژجمعیت هبود. پرسشنام

در پژوهش تدوین نمودند و در آن  کنندگانبرای دریافت اطالعات فردی شرکت

 .مشخصاتی مانند سن، جنس، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی پرسش قرار گرفت

سوال و در  49متشکل از  (:1884مقیاس بهزيستی روانشناختی ريف )

مال مخالف تا کامال موافق( ساخته شده است. این ای لیکرت )از کادرجه 3مقیاس 

روانشناختی شامل  پرسشنامه از نوع خود گزارشی است و شش مولفه بهزیستی

زندگی هدفمند، رابطه مثبت با دیگران، رشد شخصی، پذیرش خود، خودمختاری و 

های این سنجد. ضرایب همسانی درونی برای مولفهتسلط بر محیط را می

(. ریف برای بررسی روایی 99به دست آمده است ) 49/3تا  40/3پرسشنامه از 

سنجدند و در هایی که صفات شخصیتی را میابزار و سنجش رابطه آن با سنجه

هایی مانند رفتند، از سنجهضمن شاخص بهزیستی روانشناختی نیز به شمار می

حرمت  ( و9460(، رضایت زندگی نیوگارتن )9464مقیاس تعادل عاطفی برادبورن )
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( استفاده کرد. نتایج همبستگی آزمون ریف، با هر یک از 9460خود روزنبرگ )

های مورد های فوق قابل قبول بوده است. بنابراین، ابزار فوق از نظر سازهمقیاس

( در پژوهشی برای بررسی 9444چنین، ریف )(. هم90نظر روا محسوب شد )

ت. آلفای به دست آمده برای پذیرش پایایی این ابزار از آلفای کرونباخ بهره گرف

، تسلط بر محیط 46/3، خودمختاری 49/3، ارتباط مثبت با دیگران 40/3خود 

گزارش شده است که  43/3و رشد شخصی  43/3ریال هدفمندی در زندگی 43/3

 (.99رود )بر این اساس برای اهداف پژوهشی و بالینی وسیله مناسبی به شمار می

این مقیاس توسط شرر و  :(G.S.E.S)عمومی پرسشنامه خودکارآمدی 

باشد که بر پایه مقیاس ماده می 93ساخته شد و دارای  9443مادوکس در سال 

( تنظیم 0ی تا کامال موافق نمره 9ی ای لیکرت )از کامال مخالف نمرهپنج رتبه

ی احساس خودکارآمدی باال در فرد است. در دهندهشده است. نمرات باال نشان

جهت موافق و مابقی  در 90و  90، 4، 4، 0گذاری این پرسشنامه، سواالت نمره

( آلفای 9443(. شرر و همکاران )93شود )گذاری میسواالت به صورت وارونه نمره

( برای 90؛ به نقل از 9036براتی )به دست آوردند. 46/3کرونباخ این پرسشنامه را 

ا با مقیاس عزت نفس برابر آزمون همبستگی آن ر ،به دست آوردن روایی سازه

آموزان سال گزارش داده است. وی پایایی آزمون خودکارآمدی را در دانش 69/3

 36/3طول نابرابر  و با 36/3طول برابر  براون با-سوم دبیرستان با روش اسپیرمن

به دست آورده است. وی برای اطمینان  36/3و از روش دونیمه کردن گاتمن نیز 

به دست آورد. نجفی و  43/3کرونباخ را درنمونه برابر با آلفای ، از پایایی

 43/3( نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 90به نقل از ؛ 9046فوالدچنگ )

 .گزارش کردند

این پرسشنامه توسط  :(ISI)های هويت برزونسکی سبک پرسشنامه

مورد تجدید نظر قرار  9443ساخته شد و در سال  9444برزونسکی در سال 

عبارتی است که در یک مقیاس  93رفت. این آزمون یک ابزار خودگزارشی گ

 9= کامال شبیه من( که از 0=اصال شبیه من نیست، 9ای )درجه 0لیکرت 

های هویت و چهارمین ها شامل سبکتا از آن 0زیرمقیاس تشکیل یافته است که 

شامل  های پرسشنامه سبک هویتزیر مقیاس مربوط به تعهد است. زیرمقیاس

 باشد(، زیرمقیاس عبارت می 99گیری اطالعاتی )دارای زیرمقیاس جهت

گیری باشد(، دارای زیرمقیاس جهتعبارت می 4گیری هنجاری )شامل جهت

 93باشد(، زیرمقیاس تعهد )نیز دارای عبارت می 93اجتنابی )دارای  سردرگم/

 (. 96باشد )عبارت( می

مقیاس  63/3ا( مقیاس اطالعاتی را برزونسکی پایایی درونی )ضریب آلف

-گزارش کرده است. هم 30/3و مقیاس سردرگم یا اجتنابی را  66/3هنجاری 

 30/3تا  39/3چنین، ضریب پایایی را به روش بازآزمایی و به فاصله دو ماه بین 

 در مطالعه غضنفری، ضرایب آلفا برای مقیاس  (.93گزارش کرده است )

 69/3و مقیاس اطالعاتی  63/3شتر از مقیاس هنجاری ، بی33/3اجتنابی  سردرگم/

 (.96گزارش شده است )

 

 هايافته

ارایه  9شناختی نمونه حاضر در این پژوهش در جدول های جمعیتویژگی

بین و مالک و همبستگی های توصیفی متغیرهای پیشآمارهدر ادامه  شده است.

 است. ارائه شده 3پیرسون متغیرهای پژوهش در جدول 

 

 خصوصیات جمعیت شناختی افراد مورد بررسی .1 جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 سن

 3/30 39 سال 33تا  94بین 

 3/04 934 سال 30تا  39بین 

 0/99 90 سال 03تا  36بین 

 0/3 3 سال 00تا  09بین 

 جنسیت
 3/03 930 دختر

 0/93 933 پسر

 مقطع

 3/0 93 کاردانی

 0/39 399 کارشناسی

 30 64 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی

 0/99 90 بهداشت عمومی

 90 04 تغذیه

 3/90 93 فناوری اطالعات سالمت

 3/93 00 هوشبری

 3/93 04 های پزشکیفوریت

 0/33 69 علوم آزمایشگاهی

 0/6 94 بیوشیمی

 وضعیت تاهل
 34 303 مجرد

 39 60 متاهل
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  52-33، صفحه: 89يیز و زمستان شماره دوم، پا ،چهارم دوره سالمت، و اسالم نشريه

 و همکاران پريسا کالهی/ بهزيستی روانشناختی بینیدر پیش خودکارآمدی و های هويتسبک

34 

 (=333nفی متغیرهای پیش بین و مالك )های توصیآماره .5 جدول

 M SD 1 5 3 4 2 6 7 9 8 13 

94/04 .خودکارآمدی عمومی9  09/6  9          

46/03 .ارتباط مثبت3  40/4  ** 99/3  9         

43/93 .خودمختاری0  43/0  ** 06/3  ** 94/3  9        

09/06 .تسلط بر محیط9  49/4  ** 93/3  ** 00/3  ** 99/3  9       

30/03 شخصی .رشد0  60/4  ** 04/3  ** 60/3  ** 33/3  ** 36/3  9      

44/03 .هدفمندی در زندگی6  30/3  ** 34/3  ** 99/3  ** 09/3  ** 03/3  ** 00/3  9     

39/00 .پذیرش خود3  94/3  ** 34/3  ** 90/3  ** 99/3  ** 06/3  ** 99/3  ** 09/3  9    

04/003 .نمره کل بهزیستی روانشناختی4  93/06  ** 94/3  ** 34/3  ** 04/3  ** 46/3  ** 43/3  ** 39/3  ** 30/3  9   

99/00 .اطالعاتی4  96/6  * 90/3  30/3  ** 96/3  ** 93/3  ** 03/3  ** 00/3  ** 93/3  ** 03/3  9  

43/34 .هنجاری93  00/9  39/3  34/3  34/3  ** 09/3  ** 39/3  ** 06/3  ** 04/3  ** 09/3  ** 04/3  9 

94/34 .سردرگم/ اجتنابی99  43/9  33/3-  ** 03/3-  39/3-  * 99/3-  ** 69/3  ** 90/3  39/3  * 90/3-  ** 03/3  ** 04/3  

*p< 30/3           **p< 39/3  

 

نشان داده شده است، خودکارآمدی عمومی با  3طور که در جدول همان

(، =r 99/3(، تسلط بر محیط )=r 06/3(، خودمختاری )=r 99/3)ارتباط مثبت 

 (، پذیرش خود =r 34/3(، هدفمندی در زندگی )=r 04/3رشد شخصی )

(34/3 r=( نمره کل بهزیستی روانشناختی ،)94/3 r=( و تعهد )93/3 r= در )

( >30/3p( در سطح )=r 90/3( و با سبک هویت اطالعاتی )>39/3pسطح )

چنین، بین خودکارآمدی عمومی با سبک هویت رابطه مثبت معنادار دارد. هم

 (=33/3r و=P 36/3( و سردرگم/ اجتنابی )=39/3r و=P 439/3هنجاری )

 . در زمینه رابطه بهزیستی روانشناختی با انواع رابطه معناداری وجود ندارد

نشان داده شده است، بین بهزیستی  3طور که در جدول های هویت همانسبک

 (، سبک هویت هنجاری =r 03/3روانشناختی با سبک هویت اطالعاتی )

(09/3 r=( و با تعهد )30/3 r=( در سطح )39/3p<رابطه مثبت م ) .عنادار دارد

( -=90/3rاجتنابی ) چنین، بین بهزیستی روانشناختی با سبک هویت سردرگم/هم

 ( رابطه منفی معنادار دارد.>30/3pدر سطح )

بهزیستی بینی به منظور تعیین سهم هر کدام از متغیرهای ذکر شده در پیش

قبل از انجام تحلیل از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد.  روانشناختی

نشان  (Boxplot)های پرت با استفاده از نمودار مستطیلی داده رگرسیون، بررسی

ی پرتی )انتهایی( وجود ندارد. بررسی خطی بودن رابطه گونه دادهداد که هیچ

نشان داد که رابطه بین  (Scatter plot)نمودار پراکنش  با استفاده ازمتغیرها 

. همچنین، استها نرمال ماندهتوزیع باقیو  متغیرهای مورد بررسی خطی است

 ،ها نرمال استاسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع داده -نتایج آزمون کولموگروف

نیز  آماره دوربین واتسون و ها بودحاکی از یکسانی واریانس هانمودار باقیمانده

مفروضه بررسی . (DW=1/54)مفروضه استقالل برقرار است که نشان داد 

تورم  نیزاز طریق آماره تلرانس و  (multiCollinearity)همخطی چندگانه 

حاکی از  903/9تا  644/3نشان داد که شاخص تلرانس در دامنه  (VIF)واریانس 

با توجه به برقرار بودن لذا د. بوهمخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل  عدم

 .(0)جدول  استفاده شدسلسله مراتبی ها از تحلیل رگرسیون مفروضه

 

 های تحلیل واريانسسله مراتبی و آمارهلخالصه مدل رگرسیون س. 3جدول 
 Rمجذور  F Sig R میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منابع متغیرها مدل

 خودکارآمدی عمومی 9

 303/3 943/3 3330/3 333/44 000/44443 9 000/44443 رگرسیون

     949/9399 344 303/039003 خطا

      344 043/049034 کل

3 
 خودکارآمدی عمومی،

 سبک هویت اطالعاتی

 033/3 033/3 3330/3 903/33 044/60464 3 344/933406 رگرسیون

     499/446 343 344/360043 خطا

      344 043/049034 کل

0 

 خودکارآمدی عمومی،

 سبک هویت اطالعاتی،

 اجتنابی سبک هویت سردرگم/

 040/3 694/3 3330/3 996/69 439/94434 0 639/994336 رگرسیون

     336/496 346 466/399633 خطا

      344 043/049034 کل

9 

 خودکارآمدی عمومی،

 سبک هویت اطالعاتی،

 اجتنابی، سبک هویت سردرگم/

 سبک هویت هنجاری

 936/3 600/3 3330/3 430/09 304/99396 9 303/966460 رگرسیون

     443/363 340 003/339969 خطا

      344 043/049034 کل
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 خودکارآمدی عمومیدهد که در مدل اول، متغیر نتایج جدول فوق نشان می

را تبیین نموده است. در  بهزیستی روانشناختیاز واریانس  %30وارد تحلیل شده و 

 %30زان واریانس تبیین شده از ، میسبک هویت اطالعاتیگام دوم با اضافه شدن 

 افزایش یافته است.  %03ه ب

میزان واریانس اجتنابی  در گام سوم با اضافه شدن سبک هویت سردرگم/

افزایش یافت. در گام چهارم نیز با اضافه شدن سبک  %04به  %03 تبیین شده از

بنابراین افزایش یافت.  %93به  %04 میزان واریانس تبیین شده ازهویت هنجاری 

توسط متغیرهای  بهزیستی روانشناختییر از واریانس متغ %93مجموعا 

اجتنابی و  سبک هویت اطالعاتی، سبک هویت سردرگم/ خودکارآمدی عمومی،

 (. P<3330/3) تبیین شده است هویت هنجاریسبک 

ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون در مدل نهایی تحلیل  9در جدول 

 .ارائه شده است

 

 از طريق متغیرهای مستقل بهزيستی روانشناختییراستاندارد مدل نهايی رگرسیون برای پیش بینی ضرايب استاندارد و غ. 4جدول 

 B Beta T Pخطای  B متغیرها

 333/94 494/904 ثابت
 

396/3 339/3 

 339/3 339/4 990/3 304/3 030/3 خودکارآمدی عمومی

 339/3 444/9 333/3 093/3 094/9 سبک هویت اطالعاتی

 339/3 -396/6 -034/3 060/3 -343/3 اجتنابی رگم/سبک هویت سرد

 339/3 396/9 366/3 990/3 999/3 سبک هویت هنجاری

 
برای  Bو همچنین ضرایب استاندارد  Bضرایب غیراستاندارد  9در جدول 

ارائه شده است. بین پیشبراساس متغیرهای  بهزیستی روانشناختیبینی پیش

خودکارآمدی عمومی،  برای متغیرهای Bایب ، ضرشودگونه که مشاهده میهمان

دهد باشد که نشان میسبک هویت اطالعاتی و سبک هویت هنجاری مثبت می

بین خودکارآمدی عمومی، سبک هویت اطالعاتی و سبک هویت هنجاری مثبت 

با بهزیستی روانشناختی رابطه مستقیم وجود دارد، به این معنی که با افزایش 

خودکارآمدی عمومی، سبک هویت اطالعاتی و سبک هویت هنجاری مثبت، 

عمومی، سبک  کند و با کاهش خودکارآمدیبهزیستی روانشناختی افزایش پیدا می

هویت اطالعاتی و سبک هویت هنجاری مثبت، بهزیستی روانشناختی نیز کاهش 

باشد اجتنابی منفی می سبک هویت سردرگم/ برای Bضریب چنین، یابد. هممی

اجتنابی با بهزیستی روانشناختی  دهد بین سبک هویت سردرگم/که نشان می

، اجتنابی سبک هویت سردرگم/ بدین معنی که با افزایشرابطه منفی وجود دارد، 

 (.P<339/3) کندکاهش پیدا میبهزیستی روانشناختی 

 
 گیرینتیجه و بحث
های هویت اساس هدف پژوهش حاضر مبنی بر بررسی نقش انواع سبک بر

حاصل از نتایج بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان و خودکارآمدی در پیش

ن خودکارآمدی عمومی و بهزیستی بی نشان داد کهتجزیه و تحلیل رگرسیون 

بینی روانشناختی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و آن را به صورت مستقیم پیش

(، خسروشاهی و 94و بحرانی ) رجبی ینتایج این پژوهش با مطالعهنماید. می

و لی، شی و  (39(، صورتی و همکاران )33(، اصغری و همکاران )94آبادی )نصرت

( مبنی بر اینکه بین خودکارآمدی عمومی با 33) (Li, Shi & Dang) دنگ

 باشد.بهزیستی رابطه وجود دارد؛ همخوان می

کنند که های مشابه خود بیان می( در تبیین یافته39صورتی و همکاران )

ها از رفتارهای افراد خودکارآمد از شایستگی اجتماعی باالیی برخوردار هستند، آن

در مقایسه با افرادی که از خودکارآمدی پایینی برخوردار کنند و پرخطر اجتناب می

کنند و این مسئله های مختلف کسب میهستند، موفقیت بیشتری را در زمینه

دهد. عالوه بر این در تبیین رضایت از زندگی و شادکامی را در آنان افزایش می

ود که ( اشاره نم90؛ به نقل از 3330توان به نظریه بندورا )این یافته می

کند و داند که به عنوان یک میانجی شناختی عمل میخودکارآمدی را عاملی می

دهد، بنابراین به دست شناخت، افکار و احساسات افراد را تحت تاثیر قرار می

ای دور از انتظار نیست. زیرا هنگامی که دانشجویان در معرض آوردن چنین نتیجه

گیرند، احساس خودکارآمدی زا قرار میهای استرسرویدادهای منفی و یا موقعیت

ها را اداره نمایند و در کند تا بتوانند آن رویداد و موقعیتها کمک میباال به آن

نتیجه خود را در برابر بسیاری از مشکالت روانی محافظت نمایند. اما از سوی 

و  گرددهای تنیدگی میدیگر خودکارآمدی پایین مانع کنار آمدن موثر با موقعیت

 دهد. های روانی را افزایش میهای مرضی و اختاللنشانه

های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون در پژوهش حاضر چنین، یافتههم

نشان داد که بین سبک هویت اطالعاتی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت 

نتایج این نماید. بینی میمعناداری وجود دارد و آن را به صورت مستقیم پیش

( و 39و همکاران ) زرینعبدی(، 30شکری و همکاران ) یپژوهش با مطالعه

( 36) (Phillips & Pittman) ( و فلیپس و پتمن30طاهری و همکاران )

گیری موفق هویت را ( شکل90؛ به نقل از 9460باشد. اریکسون )همخوان می

اد با سبک داند. افرهای مهم بهزیستی روانشناختی میبینی کنندهیکی از پیش

هایی مثل عزت نفس باال، گیری اطالعاتی( دارای ویژگیهویتی موفق )جهت

ها نسبت خودپنداره مثبت به آینده، روابط صمیمانه و مثبت با دیگران هستند. آن

تری دارند و از زندگی بهتری گیرند دید مثبتبه تصمیماتی که در زندگی می

روانشناختی نیز در این افراد باالتر برخوردار هستند. احساسات مثبت و سالمت 

است که میزان شادکامی، بهزیستی ذهنی، روانشناختی، اجتماعی و سایر حاالت 

چنین با توجه به اینکه دستیابی دهند. همها افزایش میمثبت روانشناختی را در آن

به احساسات و حاالت روانشناختی مثبت در زندگی مانند احساس خوش و 

 یستی روانشناختی از طریق رویارویی فعال و مواجهه با خوشبختی و بهز

های افراد آید با توجه به ویژگیهای زندگی، مشکالت و نیازها به دست میچالش

به صورت فعال و آگاهانه به جست و جوی اطالعات با سبک هویت اطالعاتی نیز 

به نظر  ندکنپردازند و سپس اطالعات مناسب را استفاده میها میو ارزیابی آن

رسد که بیشتر مستعد تجربه عواطف و حاالت روانشناختی مثبت همچون می
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های حاصل از تجزیه و تحلیل عالوه بر این، یافته بهزیستی روانشناختی هستند.

رگرسیون در پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک هویت هنجاری و بهزیستی 

بینی را به صورت مستقیم پیشروانشناختی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و آن 

(، طاهری و 30شکری و همکاران ) ینتایج این پژوهش با مطالعهنماید. می

( 33( و بیومونت )36(، فیلیپس و پیتمن )90(، برزونسکی )به نقل از 30همکاران )

که افراد با سبک هویت  در تبیین این یافته باید عنوان کرد باشد.همخوان می

شابه با افراد با سبک هویت اطالعاتی با انجام رفتارهای هنجاری ممکن است م

 کارآمد و برخورداری از تعهد باالتر )نسبت به افراد با سبک هویت 

اجتنابی(، استقالل، تسلط محیطی، رشد فردی، روابط مثبت با دیگران،  سردرگم/

چنین برخورداری از دیدگاه و باورهایی نسبتا ثابت هدف مثبت در زندگی و هم

توانند زمینه افزایش سالمت روان و بهزیستی روانشناختی را درباره زندگی می

ای در سبک هنجاری، فرد در مواجهه با مسائل به شیوهفراهم آورند. در واقع، 

کند و به های مرجع و دیگران عمل میواکنشی و هماهنگ با انتظارهای گروه

در واقع، افراد با سبک هویت  کند.ها و باورها را درونی میصورت خودکار، ارزش

باشند و بدون پردازش هنجاری با وجود اینکه دارای تعهدات شناختی زودرس می

هایی مانند این سبک با ویژگیچنین گیرند و همو ارزیابی اطالعاتی شکل می

خواهی، ناشکیبایی و میل شدید به ساختارمندی قضایا، شناسی، کمکوظیفه

ها و باورها تمایل به بررسی اطالعات ناهمگام با ارزش خودپنداره پایدار و عدم

هایی مثبت و موجه ؛ از نظر جامعه و اکثر اطرافیان این افراد ویژگیرابطه دارد

 نمایند که این عوامل نیز هستند و حمایت الزم را از اطرافیان خود دریافت می

 ند. توانند در افزایش بهزیستی روانشناختی این افراد موثر باشمی

های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون در پژوهش حاضر چنین، یافتههم

و بهزیستی روانشناختی رابطه  سردرگم/ اجتنابینشان داد که بین سبک هویت 

نماید. به بینی میمنفی معناداری وجود دارد و آن را به صورت معکوس پیش

روانشناختی  بهزیستی، اجتنابی سبک هویت سردرگم/با افزایش طوری که، 

-عبدی(، 34بهاری و فرکیش ) ینتایج این پژوهش با مطالعه. کندکاهش پیدا می

(، برزونسکی و 30منش )(، طاهری، یاریاری، صرامی و ادیب39و همکاران ) زرین

 همخوان ( 33( و بیومونت )36(، فیلیپس و پیتمن )90؛ به نقل از 3333کاک )

های مشابه خود ( در تبیین یافته90نقل از  ؛ به3333برزونسکی و کاک ) باشد.می

اجتنابی بیشتر از سایر  کنند که افراد دارای سبک هویت هویت سردرگم/بیان می

چنین، این کنند. هممدار استفاده میهای هویت از راهبرد اجتنابی و هیجانسبک

رو افراد برای تشکیل روابط دوستانه و حفظ شبکه حمایت اجتماعی با مشکل روبه 

هستند، روابط ضعیفی با همساالن خود دارند و از نظر میزان صمیمت و باز بودن 

های گفته شده از صفات افراد در روابط در سطح پایینی قرار دارند. تمام ویژگی

های منفی بینی کنندهاجتنابی هستند که از پیش دارای سبک هویت سردرگم/

چنین، این سبک هویت به طور باشند. همشادکامی و بهزیستی روانشناختی می

تحرکی در برابر تاثیرات اضطراب مثبت و معناداری با اجتناب عاطفی و ضعف و بی

های بینی کنندهبینی از پیشدرارتباط  است. با توجه به اینکه امیدواری و خوش

های قوی شادکامی و بهزیستی روانشاختی هستند و مطالعات مختلف بیانگر نمره

توان باشند، میاجتنابی می مولفه در افراد با سبک هویت سردرگم/ پایین این دو

انتظار داشت افراد دارای این سبک هویتی از شادکامی و در عین حال بهزیستی 

 (. 34تری برخوردار هستند )روانشناختی و سالمت روانی پایین

به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی عمومی با بهزیستی 

-تواند به صورت مستقیم آن را پیشناختی رابطه مثبت و معنادار دارد و میروانش

بینی نماید. به عبارت دیگر، با افزایش باور به توانمندی و خودکارآمدی در 

های چنین، سبکیابد. همها نیز افزایش میدانشجویان، بهزیستی روانشناختی آن

رابطه مثبت و معنادار دارند و هویت اطالعاتی و هنجاری با بهزیستی روانشناختی 

بینی نمایند. به این معنی که، با افزایش توانند به صورت مستقیم آن را پیشمی

یابد های هویت اطالعاتی و هنجاری، بهزیستی روانشناختی نیز افزایش میسبک

اجتنابی با بهزیستی روانشناختی رابطه منفی  و بالعکس. اما سبک هویت سردرگم/

نماید. به این معنی که، با بینی میارد و آن به صورت معکوس پیشو معنادار د

اجتنابی در دانشجویان بهزیستی روانشناختی  افزایش سبک هویت سردرگم/

-های پژوهش حاضر نیاز به برنامهیافتهیابد و بالعکس. ها کاهش میکاهش آن

یند نوع هویت و تسهیل فرآ به منظور بهبودو آموزشی مناسب  های مداخله

های چنین، آموزش مهارتسازد. همیابی در قشر دانشجویان را برجسته میهویت

مختلف و توسعه مراکز مشاوره دانشجویی با هدف افزایش خودکارآمدی و حاالت 

 روانشناختی مثبت در دانشجویان سودمند خواهد بود.

 
 تقدير و تشکر

علوم  هگانشهای مسئولین محترم دابدین وسیله نویسندگان از مساعدت

در این  دانشجویانی کهچنین، از تمامی د. همننمایتقدیر و تشکر می پزشکی تهران

 قدردانی را دارند. و  تشکر کمال نمودند؛ شرکت پژوهش
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Abstract 

Introduction: It is important to pay attention to the psychological traits and states that 

affect students' health, performance and adaptability. The aim of the present study was 

to investigate the role of different identity and self-efficacy styles in predicting 

psychological well-being (PWB) in students. 

Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 300 students of 

Tehran University of Medical Sciences, selected through multi-stage cluster sampling 

method from Sept. to Nov. of the academic year of 2014-2015. Data were collected 

using demographic questionnaire, PWB scale (PWBS), general self-efficacy scale 

(GSES) and Berzonsky's identity style inventory (ISI). Data were analyzed through 

descriptive and inferential statistical indicators using SPSS 20. 

Findings: The results indicated that there was a significant positive relationship 

between total PWB score with self-efficacy (r= 0.48), information identity style 

(r=0.37), normative identity style (r=0.31) and commitment (r=0.23) (P<0.01). 

Moreover, a significant negative relationship was found between PWB and diffuse-

avoidance identity style (P<0.05). Besides, self-efficacy, information identity style and 

normative identity style can predict PWB positively and directly as well as diffuse-

avoidance identity style can predict negatively and reversely PWB. 

Conclusion: According to the results, appropriate educational and intervention 

programs are effective in improving the type of identity and facilitating the process of 

identification. Further, teaching different skills and developing student counseling 

centers with the aim of increasing the self-efficacy and positive psychological states 

will be beneficial among students. Hence, based on the results of such studies, it is 

recommended to design and develop appropriate intervention and educational programs 

to improve identity style, facilitate identity process and increase self-efficacy among 

students. 

Keywords: Psychological well-being, Self-efficacy, Different identity styles 
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