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 «برزونسکی هویت سبکپرسشنامه »

 

ای که ه و گویهقت خواندهای زیر را با دخواهشمندیم گویهاست. های هویتی طراحی شدهاین پرسشنامه برای بررسی سبک

 بیشترین تناسب را با شما دارد انتخاب نمایید.
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      .خود علم و آگاهی دارم نسبت به اعتقادات دینی .1

      .مادرباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده  .2

      .به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم .3

      .بر اساس ارزشهایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم .4
ادات ساعات زیادی را به خواندن و بحث بـا افـراد دربـاره اعتقـ .5

 .دینی ام می گذرانم

     

وقتی با شخصی مسئله ای را مطرح می کنم، سـیی مـی کـنم  .6
 .نقطه نظرات او را درک کنم

     

      .می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم .7
یش پـدرباره ارزشهایی که در پیش دارم، نگران نیستم. هر چـه  .8

 .آید خوش آید

     

      .ام اطمینان واقیی ندارمدرباره اعتقادات دینی  .9

      .طوری بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم .10

      .مطمئن نیستم که چه ارزشهایی را واقیاً حفظ کنم .11

      .می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش بروند .12
خود  اگر نسبت به مشکالت خود نگران نباشم، میموالً خود به .13

 .حل می شوند

     

      .همدمطمئن نیستم که در آینده می خواهم چه کاری را انجام  .14

     احساس می کنم کاری را که انجام می دهم )یا انجام داده ام(  .15
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 .مناسب من است

سی زمان زیادی را صرف خواندن و یا سیی در فهم مسائل سیا .16
 .کرده ام

     

وقـت  هم اکنون درباره آینده فکر نمی کنم. تا آن موقع هنـوز .17
 .بسیار است

     

 ی پیدازمان زیادی را صرف صحبت با مردم کرده ام تا اعتقادات .18
 .کنم که به کارم بیاید

     

      .هرگز شک جدی درباره اعتقادات دینی خود نداشته ام .19

      .مطمئن نیستم چه شغلی برای من مناسب است .20

      .از زمان جوانی می دانستم می خواهم چه کاره شوم .21
دارای مجموعــه ای از اعتقــادات قــوی هســتم کــه در موقــع  .22

 .تصمیم گیری از آنها استفاده می کنم

     

ه بهتر است یک سری اعتقادات محکمی داشته باشیم تـا اینکـ .23
 .به عقاید مختلفی رو بیاوریم

     

رد وقتی مجبور می شوم تصمیم بگیرم، تا آنجـا کـه امکـان دا .24
 .می دهدمنتظر می شوم ببینم چه رخ 

     

      .وقتی مسئله ای دارم برای فهم آن بسیار فکر می کنم .25
بهتر است در مواقع مشـکل از متخصصـین )پزشـک، وکیـل،  .26

 .کنیم خواهی نظر…)میلم و 

     

      .زندگی را جدی نمی گیرم فقط سیی دارم از آن لذت ببرم .27
یم تـا باشـبهتر است مجموعه ای از ارزشها را در اختیار داشته  .28

رار قـاینکه بخواهیم گزینه های ارزشی دیگر را مورد مالحظـه 
 .دهیم

     

      .تا آنجا که ممکن است به مشکالت فکر می کنم .29

      .مشکالت من می توانند مبارزه طلبی جالبی باشند .30

      .از مشکالتی که مرا به فکر فرو می برند دوری می کنم .31
ل یابم دوسـت دارم همـان را دنبـاوقتی راه حل مشکل را می  .32

 .کنم

     

اره وقتی تصمیم می گیرم زمان زیادی را صرف می کنم تا درب .33
 .انتخاب خود فکر کنم

     

ام آن دوست دارم کارها را همان طور که والدین اصرار به انجـ .34
 .دارند، انجام دهم

     

ا ردوست دارم به مشکالت خود فکر کنم و به روش خود آنهـا  .35
 .نمایمحل 

     

ل حـاگر از مشکل بالقوه ای چشم پوشی کنم، کارهـا میمـوالً  .36
 .می شوند
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ا وقتی مجبور شوم تصمیم بزرگی بگیرم، دوسـت دارم تـا آنجـ .37
 .که ممکن است درباره آن اطالعات الزم را بدست آورم

     

وقتی متوجه شوم مشکلی باعث نگرانـی مـن مـی شـود از آن  .38
 .دوری می کنم

     

ل مردم نیاز دارند که به یک سری ارزش ها جهت زندگی کامـ .39
 .پایبند باشند

     

      .بهتر است هنگام مشکل با دوستان و آشنایان مشورت کنیم .40
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سـاخته و در سـال  1989به منظور هویت افراد توسط برزونسکی در سال سبک هویت برزونسکی  پرسشنامه
زیر مقیـاس  4عبارتی است که از  40مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی  1992

تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطالعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سـردرگمااجتنابی و 
 .تیهد است

ط بـه سـوال آن مربـو 11سـوالی اسـت کـه  40یک مقیاس ( 1992پرسشنامه سبک هویت ) برزونسکی ، 
م یا اجتنـابی و سوال آن مربوط به مقیاس سردر گ 10سوال مربوط به مقیاس هنجاری، 9 مقیاس اطالعاتی،

بک هـویتی سـیـک  ثانویه استفاده می شـود و لسوال دیگر مربوط به مقیاس تیهد است که برای تحلی 10
 محسوب نمی شود.

 روایی و پایایی
شده است. نتـای   تایید( 1986روایی آن از طریق ارزیابی همبستگی با مقیاس وضییت هویت بنیون وآدامز )

اس ا زیر مقیـبنشان داد که هویت کسب شده با زیر مقیاس جهت گیری اطالعاتی و تیهد و هویت تأخیری 
 .دارد مبستگیهای تیهد، جهت گیری هنجاری، جهت گیری اطالعاتی و جهت گیری سردرگمااجتنابی ه

ت آمده کرانباخ بدس نیز ضریب پایایی آنرا از طریق آلفای کرانباخ بدست آورده است. آلفای( 1383غضنفری)
یـری گجهـت  ،0.72، جهـت گیـری هنجـاری 0.75برای هر یک از زیر مقیاس هـا عبـارت بـود از: تیهـد 

 .0.83، و مقیاس کل 0.76، جهت گیری اطالعاتی 0.82سردرگمااجتنابی 

 نمره گذاری و تفسیر
درجه ای انجام می گیـرد   5ر اساس یک مقیاس پرسشنامه سبک هویت برزونسکی نمره گذاری پرسشنامه 

، کـامالً 4، مـوافقم: 3، نظـری نـدارم: 2، مخـالفم: 1که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کامالً مخـالفم: 
 5موافقم: 

 زیر مقیاس سواالت مربوطه
 هویت اطالعاتی 2 -6-5- 18-16- 30-26-25- 37-35-33

 هویت هنجاری 10-4- 21-19- 23- 40-34-32-28
 هویت سردرگمیااجتنابی 3- 8- 13- 17- 24- 29-27- 31- 38-36

 تیهد 39-22-20-15-14-12-11-9-7-1

رخـی از ب مـع شـوند.برای به دست آوردن نمره هر زیر مقیاس باید امتیاز مربوط به هر زیر مقیاس با هـم ج
به صـورت میکـوس نمـره  20و  14-11-9عبارت های  .عبارت ها به صورت منفی نمره گذاری می شوند

 .گذاری می شود


