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 چکیده

 بر تحصیلی، درگیری ابعاد بینیِ پیش پژوهش، این هدف

 همبستگی نوع از پژوهش روش. است هویت های سبک اساس

 هویت سبک پرسشنامه از استفاده با نیاز مورد های داده و است

) وین و وامپلر وایت،

 پرسشنامه در تحصیلی درگیری مقیاس خرده و(  

 دیگروت و روزر پینتریچ، یادگیری برای انگیزشی راهبردهای

 دست به( )

 پایه دختر آموز دانش 018 شامل پژوهش نمونه. است آمده

 گیری نمونه روش با که بود تهران دولتی های دبیرستان اول

 روش با ها داده. شدند انتخاب ای چندمرحله ای خوشه تصادفی

. گرفت قرار تحلیل مورد همزمان مدل به و چندگانه رگرسیون

 همه هنجاری و اطالعاتی هویت های سبک که داد نشان نتایج

 سبک اما کند؛ می بینی پیش را تحصیلی درگیری ابعاد

 درگیری فراشناختی و رفتاری بعد تنها اجتنابی/ سردرگم

.کند می بینی پیش منفی صورت به را تحصیلی

 هویت سبک تحصیلی، درگیری ابعاد :کلیدی واژگان

/ سردرگم هویت سبک هنجاری، هویت سبک اطالعاتی،

اجتنابی
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 37 / ... های هویت در  سبک اساس بر تحصیلی درگیری ابعاد بینی پیش

مقدمه
 در و علمی تخصصِ شوند، می تر پیشرفته جوامع چه هر

 از یکی. کند می پیدا بیشتری اهمیت علمی پیشرفت نتیجه

 نهادهای جوامع، تمامیِ در مسأله این متولیان مهمترین

 در که روند می عواملی پی در همواره که هستند آموزشی

 پیشرفت حقیقت در و اثرگذارند فرایند این پیشبرد

 بسیار عوامل این. کنند می تضمین را جدید نسل تحصیلیِ

 این در اخیراً که آنها از یکی اما هستند، متنوع و متعدد

 متغیر نموده، جلب خود به را پژوهشگران توجه رابطه

. است( ) تحصیلی درگیری

 هر را آموزان دانش بتوان اگر که است  داده نشان ها پژوهش

 کرد، یادگیری تکالیف و تحصیلی مسائل درگیر بیشتر چه

 نظر از. بود امیدوار آنان علمی موفقیت به توان می بیشتر

( ) پنتریچ و برینک لینن

 و شناختی روان گذاری سرمایه نوعی تحصیلی درگیری

 دانش، در تسلط و فهمیدن یادگیری، برای مستقیم تالش

 تحصیلی های فعالیت واقع در که است هنرهایی و ها مهارت

 آنان دیگر، عبارت به. گیرد می صورت آنها ارتقای برای

 که است تالشی کیفیت تحصیلی درگیری که معتقدند

 تا کنند می آموزشی هدفمند های فعالیت صرف آموزان دانش

 یابند دست تر مطلوب نتایج به مستقیم صورت به

 نقل به ، ؛  )

 بر مشتمل متغیر این(. از

 دادن انجام مشغول آنها با فرد که است فرایندهایی کلیه

 دیگران و فردریکز(. )  شود می تکلیف یک

 را تحصیلی درگیری(   )

 درگیری ،() رفتاری درگیری ابعاد دربرگیرنده

( ) شناختی درگیری و( ) عاطفی

 قابل رفتارهای از است عبارت رفتاری درگیری. اند دانسته

 دارای که تکالیف با برخورد در آموزان دانش مشاهده

 و آنها در پایداری تکالیف، انجام در تالش های مؤلفه

 که است تکالیف انجام هنگام به دیگران از کمک درخواست

 بیانگر که است توجه مورد تالش مؤلفۀ پژوهش این در

. است آن در مداومت و تکالیف انجام برای فرد تمایل

 و است تکلیف عاطفی های جنبه نشانه عاطفی درگیری

 در که است عاطفه و تکلیف ارزشِ احساس، مؤلفه 3 شامل

 درسی مطالب با ارتباط در تکلیف ارزشِ مؤلفۀ پژوهش این

 را آموزان دانش باورهای واقع در ارزش مؤلفه. است نظر مد

 گیرند می یاد که هایی مهارت و مواد چرا که این مورد در

) کند می منعکس است، جذاب و مهم مفید،

 در درگیری برای است محرکی تکلیف ارزش(. 

 جذابیت و سودمندی اهمیت، به و تحصیلی های فعالیت

 درگیری(. ) دارد اشاره تکلیف از شده ادراک

 که است پردازش فرایندهای انواع شامل شناختی

 و دهند می قرار استفاده مورد یادگیری جهت آموزان دانش

 فراشناختی راهبردهای و شناختی راهبردهای از متشکل

 هر پژوهش این در که( ) است

 است اقداماتی شناختی راهبردهای. است نظر مد راهبرد دو

 ترکیب و دادن پیوند برای تازه اطالعات آنها کمک به که

 آنها سازی ذخیره و شده آموخته پیش از اطالعات با کردن

 کلی دسته 3 شامل و شود می آماده مدت دراز حافظه در

,(. .) است سازماندهی و گسترش یا بسط مرور،

 که راهبردهایی از است عبارت نیز فراشناختی راهبردهای

 کنترل اعمال شناختی راهبردهای بر آنها وسیله به فرد

 زیمرمن نظر اساس بر. دهد می جهت آنها به و کند می

 کسب فراشناختی، راهبردهای ،()

 شناختی فعالیت ضعف و قوت نقاط از شناخت و آگاهی

 شناختی های فعالیت جریان در را فرد که است خود

 آید می شمار به نظارتی راهبردهای جزو و کند می راهنمایی

 مورد آنها هدایت و شناختی راهبردهای بر نظارت در و

 دیگر، بیان به(. ) گیرد می قرار استفاده

 از باید وقت چه که کنند می تعیین فراشناختی راهبردهای

 تغییر باید وقت چه و کرد استفاده شناختی راهبرد کدام

 ریزی، برنامه شامل فراشناختی راهبردهای. داد راهبرد

 به(. ) است دهی نظم و کنترل، نظارت،

 در خودآگاهی نقش بر تحصیلی درگیری مفهوم کلی طور

 تأکید دهی خودنظم و فراشناختی عقاید طراحی مطالعه،

 نظر از مقابل، در(. ) کند می

 راهبردهای از آگاهی عدم( ) بمبنوتی

 در زیادی نیروی و وقت صرف باعث فراشناختی و شناختی
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  1831پاییز  سال دهم، (،83 )پیاپی 11دوره دوم، شماره  ریزی درسی، پژوهش در برنامه /47

 شود می منجر مطلوب نتایج به ندرت به و شده یادگیرنده

 درگیری مختلف ابعاد توان می بنابراین(. )

.کشید تصویر به 1 شماره نمودار با را تحصیلی

 شرایط و آموز دانش شخصیتی های ویژگی با متغیر این

 مربوط است، یافته پرورش و رشد آن در وی که خانوادگی

 ابعاد شامل خود آموز دانش شخصیتی های ویژگی. شود می

 به خانوادگی شرایط اما. است شناختی و عاطفی رفتاری،

 های سال طول در که است اثرگذار شکل این به کلی، طور

 فراهم را هویت از خاصی سبک وی برای کودک، رشدِ

 ،() هویت سبک که رسد می نظر به. آورد می

 قضاوت و تحصیلی مسائل از آموز دانش ادراک در خود

 از و است اثرگذار تحصیلی، موفقیت در اش توانایی درباره

 تحصیلی درگیری میزان کننده تعیین تواند می جهت این

 هویت، های سبک. باشد وی( )

 هایشان توانایی درباره کودکان باورهای نوع کننده تعیین

 دو هر نفس عزت و موفقیت انگیزه با باورهایی چنین. است

 مارشیا نظر از(. ) هستند ارتباط در

 فرهنگی عالیق میزان در افراد هویت سبک( )

 مسائل با آنان برخورد در نیز و دارد اثر آنان شعر و نثر و

 دیگران و اسکوارتز مارشیا، نظر از. است مؤثر تحصیلی

) استریتمتر و )

 اطالعات از استفاده در اطالعاتی هویت سبک با افراد( 

 استفاده بیشتر مرور و سازماندهی و پردازش کدگذاری، از

 راهبردهای صورت به درگیری خود این که کنند می

 برزونسکی نظر از. رود می شمار به فراشناختی و شناختی

 اشاره روشی به هویت سبک ،( ,),

 را خود مناسب اطالعات مشخص طور به افراد که دارد

 شکل به و کنند می حل را خود شخصی مسائل و پردازش

 اریکسون رابطه این در. پردازند می خویش هویت دهی

 با و نوجوانی در هویت، موفق گیری شکل که است معتقد

 برخوردهای از حاصل تجربیات اساس بر و زمان گذشت

(. ) گیرد می صورت اجتماعی صحیح

 تفاوت به که است کرده مطرح را الگویی( )برزونسکی

 نگهداری، ساخت، در جوانان اجتماعی/ شناختی فرایندهای

) دارد تأکید خودشان هویت انطباق و

 شامل هویت، سبک اجتماعی/ شناختی الگوی این(. 

 هنجاری ،() اطالعاتی هویت های سبک

 است( ) اجتنابی/ سردرگم و ،()

 به نسبت افراد اجتناب یا درگیری در برجسته تفاوت به و

 و شخصی مسأله حل گیری، تصمیم مانند مختلف، تکالیف

) کند می اشاره هویت موضوعات

 و ساز شامل هویت، سبک ساخت فرایندِ این(. 

 تجارب و اطالعات آن وسیله به فرد که است کارهایی

 مرور و سازماندهی پردازش، کدگذاری، را خود با مرتبط

 سطح 3 در حداقل شده فرض متفاوت فرایندهای. کند می

 در. رود می کار به اجتنابی/ سردرگم و هنجاری، اطالعاتی،

 به فرد که دارد اشاره راهبردهایی به هویت سبک موارد اکثر

)   ببرد کار به دهد می ترجیح یا برد می کار به مشخص طور

 .) 

 فعال طور به و آگاهانه اطالعاتی، هویت سبک با افراد

 سپس و پردازند می آنها ارزیابی و اطالعات جستجوی به

 دهند می قرار استفاده مورد را خود مناسب اطالعات

 و شغلی اهداف دارای آنها(. )

 از تحصیلی محیط در و هستند مشخص و روشن تحصیلی

 خودنظارتی، تحصیلی، عملکرد تحصیلی، مختاری خود

 و آموزشی و تحصیلی درگیری تحصیلی، پیشرفت انتظار

 در قطارانشان هم به نسبت بیشتری فردیِ بین روابط رشد

 به که شود می تأکید جا همین. برخوردارند دیگر سبک دو

 آموزشی درگیری و اطالعاتی هویت سبک بین رسد می نظر

 .دارد وجود رابطه تحصیلی و

 در کنند می استفاده هنجاری هویت سبک از که افرادی

 و انتظارات با ها، گیری تصمیم و هویت موضوعات با مواجهه

 کنند؛ می نوایی هم مرجع های گروه و مهم افراد دستورات

 و پذیرند می آگاهانه ارزیابیِ بدون را عقاید و ها ارزش آنها

 های موقعیت با مواجهه برای کمی تحمل کنند؛ می درونی

 دارند خود ساختار حفظ برای باالیی نیاز و مبهم و جدید

( .)

 از و هستند مشخصی آموزشی و شغلی اهداف دارای آنها

) ناپذیرند انعطاف و شوند می کنترل بیرون

   .) 
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 موارد همه در اجتنابی/ سردرگم هویت سبک با افراد

 اجتناب در سعی ممکن حد تا و دارند زیادی درنگ و تعلل

 اگر دارند؛ گیری تصمیم و هویت موضوعات به پرداختن از

 محیطی و موقعیتی تقاضاهای باشد، مدت طوالنی تعلل این

     شود می آنها در رفتاری های واکنش باعث

( .)

 از و هستند روشن و ثابت شغلی و تحصیلی اهداف فاقد آنها

 خود و خویشتنداری تحصیلی، های مهارت پایین سطوح

) برخوردارند تحصیلی مختاری

 از(. 

 خطرپذیری وضعیت در سازگاری، و تحصیلی مشکالت نظر

 دارند ناکامی و شکست انتظار معموالً و دارند قرار باالیی

 در اغلب افراد این(. )

 یابند می پرورش آزادگذار فرزندپروری سبک با هایی خانواده

 ضمن. دارند خود فرزندان بر کمی کنترل والدین آن در که

 زندگی برای نیز اجتماعی و شناختی لحاظ از را آنها که این

 کلی طور به(. ) کنند نمی آماده اجتماع در

 های تفاوت از( ) برزونسکی شناختی اجتماعی رویکرد

 که است معتقد و کند می بحث فردی فرایندهای در سبک

 با را خودشان دارند تمایل اطالعاتی سبک با افراد

 معیارهای و من، اهداف من، های ارزش) شخصی های ویژگی

 بر مایلند هنجاری سبک با افراد. کنند توصیف( من

 اقوام و من، مذهب من، خانواده) خود جمعی های ویژگی

 گرایش اجتنابی/ سردرگم سبک با افراد و کنند تأکید( من

 و من محبوبیت من، اعتبار) خود اجتماعی عناصر به دارند

) کنند تأکید( دیگران بر من اثر

 که رسد می نظر به نفس، عزت به توجه با همچنین(. 

 با هنجاری سبک و شخصی نفس عزت با اطالعاتی سبک

 هردو با سردرگم سبک و دارند ارتباط جمعی نفس عزت

)  دارد منفی رابطه نفس عزت نوع

 از ناشی که نفسی عزت شد بیان پیشتر چه چنان و( 

 سبک به منجر است خاصی پروری فرزند سبک در رشد

 درگیری میزان در خود این که شود می خاصی هویت

 به توان می را هویت سبک انواع. باشد تاثیرگذار تواند می

.کشید تصویر به 2 شماره نمودار صورت

 باال در که پژوهشی پیشینه و نظری مبانی به توجه با

 سبک متغیر که کرد استنباط گونه این توان می شد، ذکر

 رو این از. دارد رابطه تحصیلی درگیری متغیر با هویت

 انواع از یک هر سهم که است این حاضر مطالعه ضرورت

 درگیری ابعاد از یک هر بینی پیش در هویت سبک

 مطرح زیر های فرضیه طریق این از و تعیین تحصیلی

 .شود می

 های سبک اساس بر تحصیلی درگیری رفتاری بعد ـ1

 .شود می بینی پیش هویت

 های سبک اساس بر تحصیلی درگیری عاطفی بعد ـ2

 .شود می بینی پیش هویت

 راهبردهای) تحصیلی درگیری شناختی بعد ـ3

 .شود می بینی پیش هویت های سبک اساس بر( شناختی

 راهبردهای) تحصیلی درگیری فراشناختی بعد ـ4

 .شود می بینی پیش هویت های سبک اساس بر( فراشناختی

 پژوهش روش

 از آن در و گرفت انجام همبستگی شیوه به مطالعه این

 گام به گام و همزمان چندگانه رگرسیون آماری روش

 سال دختر آموزان دانش شامل آماری جامعه. شد استفاده

 و بود تهران شهر دولتی های دبیرستان متوسطه مقطع اول

 مورگان نمونه حجم تعیین جدول وسیله به نمونه حجم

 جامعه از نفر 018 شامل و شد تعیین( )

. شدند انتخاب ای خوشه گیری نمونه روش به که بود آماری

 3 به تهران پرورش و آموزش مناطق گیری، نمونه برای

 2 بخش هر از و شد تقسیم جنوب و مرکز، شمال، بخش

 به دبیرستان هر از و دبیرستان 2 منطقه هر از و منطقه

 انتخاب تصادفی طور به کالس چند آماری جامعه نسبت

 . شد

 به پژوهش متغیرهای با ارتباط در نیاز مورد های داده

 به هویت سبک و تحصیلی درگیری پرسشنامه دو وسیله

 . آمد دست

 است سؤال 32 شامل تحصیلی درگیری پرسشنامه ـ 1

 شناختی، عاطفی، رفتاری، ابعاد در را تحصیلی درگیری که

 متغیر این سنجش برای. کند می گیری اندازه فراشناختی و

 راهبردهای پرسشنامه در تحصیلی درگیری مقیاس خرده از

 و پنتریچ توسط که( ) یادگیری برای انگیزشی
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 شده استفاده شده، معرفی( )  همکاران

) جباری توسط ایران در پرسشنامه این. است

 عابدینی ،(2882) رستگار توسط و شده هنجار( 

 و گرفت قرار استفاده مورد( 2811) باباخانی و( 2887)

 عاطفی، رفتاری، ابعاد برای کرانباخ آلفای ضرایب

 ترتیب به فراشناختی راهبردهای و شناختی راهبردهای

 این. است شده گزارش 77/8 ،29/8 ،98/8 ،29/8 برابر

 عنوان به پرسشنامه درونی همسانی دهنده نشان ضرایب

 از پرسشنامه این به پاسخ برای. است آن پایایی از شاخصی

=  مخالفم کامالً تا 7=  موافقم کامالً) ای درجه پنج مقیاس

 مقدماتی اجرای با حاضر پژوهش در. است شده استفاده( 1

 تصادفی گونه به که آموز دانش 78 مورد در پرسشنامه این

 به 079/8 کل در آزمون پایایی ضریب بودند، شده انتخاب

 پایه و شده هنجار ایران در قبالً آزمون چون. آمد دست

 طریق از آزمون روایی بنابراین دارد، قوی تجربی و نظری

 آن برازش های شاخص و شده بررسی تأییدی عاملی تحلیل

 .است آمده 1 شمار جدول در

 برازش از نشان همگی 1 شماره جدول های شاخص

 توان می بنابراین. دارد ها داده با گیری اندازه مدل مناسب

 برخوردار باالیی روایی از نظر مورد پرسشنامه که گفت

 . است

 وایت، توسط که( ) هویت سبک پرسشنامه ـ 2

 هویت سبک 3 شد، تدوین 1990 سال در وین و وامپلر

 مؤلفه همچنین و اجتنابی/ سردرگم و هنجاری، اطالعاتی،

 است سؤال 32 دارای پرسشنامه این. کند می بررسی را تعهد

 کامالً) ای درجه پنج مقیاس یک اساس بر آزمودنی که

 این. دهد می پاسخ آن به( 1=  مخالفم کامالً و 7=  موافقم

. شد هنجار( 2882) آبادی حسین آقاجانی توسط پرسشنامه

 72/8 آن باالترین و 29/8 آن کرانباخ آلفای ضریب کمترین

 های سبک از یک هر اعتبار ضرایب پژوهش این در. بود

 ،78/8 ترتیب به اجتنابی/ سردرگم و هنجاری، اطالعاتی،

 تحلیل طریق از آزمون روایی. است بوده 29/8 و ،22/8

 در آن برازش های شاخص و شد بررسی تأییدی عامل

 .است آمده 2 شماره جدول

 برازش از نشان همگی 2 شماره جدول های شاخص

 توان می بنابراین. دارد ها   داده با گیری اندازه مدل مناسب

 های سبک سنجش برای نظر مورد پرسشنامه که گفت

 . است برخوردار باالیی توان از هویت

 اجرای زمان مدت مقدماتی اجرای در: اجرا روش

 سپس. شد برآورد دقیقه 17 حدود پرسشنامه

 2 دخترانه دولتی های دبیرستان در پژوهش های پرسشنامه

 2 شمال، در 3و1 مناطق یعنی تهران، شهر آموزشی منطقه

 صورت به که تهران جنوب در 19 و 10 و مرکز، در 11 و

 اجرا خودگزارشی صورت به بودند، شده انتخاب تصادفی

 غیرمعتبر پرسشنامه 28 ها، پرسشنامه اجرای از پس. شد

 تعداد نتیجه در. شد خارج ها تحلیل از و شد داده تشخیص

%(. 7/2 از کمتر کاهش) یافت کاهش نفر 798 به نمونه

 بسته افزار نرم از استفاده با ها پرسشنامه از حاصل های داده

 .گرفت قرار تحلیل مورد( ) اجتماعی علوم در آماری

 پژوهش های یافته

 میانگین،) توصیفی های شاخص 3 شماره جدول در

 و است شده گزارش( کشیدگی و کجی، استاندارد، انحراف

 با مطالعه، مورد متغیرهای همه توزیع که دهد می نشان

 و+ 1 فاصله در همگی که) کشیدگی و کجی مقادیر به توجه

 ترتیب به هم آن که عاطفی درگیری جز به دارند قرار -1

 میل نرمال سمت به( است+ 1 و -1 به نزدیک بسیار

 .کند می

 همبستگی ضریب که دهد می نشان چندگانه رگرسیون

 درگیری رفتاری بعد و هویت های سبک بین چندگانه

 آن شده تعدیل مقدار و =282/8 و =474/8 تحصیلی

 بعد واریانس مقدار دیگر، عبارت به. است =283/8

 هویت های سبک اساس بر که تحصیلی درگیری رفتاری

 به گام ورود با همچنین. است درصد 2/28 شود می تبیین

 توجه با)   آزمون نتایج اساس بر و متغیرها گام

 بین که گفت توان می( =888/8 و= 127/20 مقدار به

 مدل وسیله به که وزنی مستقل متغیرهای خطی ترکیب

 در. دارد وجود معنادار رابطه وابسته، متغیر و شده مشخص

 کننده بینی پیش متغیرهای از یک هر سهم 4 شمار جدول

 نتیجه توان می جدول آن به توجه با. است شده آورده

 : گرفت

 درگیری رفتاری بعد تواند می اطالعاتی هویت ـ

 .کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی
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 درگیری رفتاری بعد تواند می هنجاری هویت ـ

 . کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 رفتاری بعد تواند می اجتنابی/ سردرگم هویت ـ

 .کند بینی پیش منفی صورت به را تحصیلی درگیری

 همبستگی ضریب که دهد می نشان چندگانه رگرسیون

 درگیری عاطفی بعد و هویت های سبک بین چندگانه

 برابر آن شده تعدیل و =217/8 و =422/8 تحصیلی

 عاطفی بعد واریانس مقدار دیگر عبارت به. است =214/8

 تبیین هویت های سبک اساس بر که تحصیلی درگیری

 گام به گام ورود با همچنین. است درصد 7/21 شود می

 به توجه با)  آزمون نتایج اساس بر و متغیرها

 بین که گفت توان می( =888/8 و =701/72 مقدار

 مدل وسیله به که وزنی مستقلِ متغیرهای خطی ترکیب

 وجود معنادار رابطه وابسته، متغیر و است شده مشخص

 پیش متغیرهای از یک هر سهم 7 شماره جدول در. دارد

 توان می جدول آن به توجه با. است شده آورده کننده بینی

 :گرفت نتیجه

 درگیری عاطفی بعد تواند می اطالعاتی هویت ـ

 .کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 درگیری عاطفی بعد تواند می هنجاری هویت ـ

 . کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 پیش در معناداری سهم اجتنابی/ سردرگم هویت ـ

 .ندارد تحصیلی درگیری عاطفی بعد بینی

 همبستگی ضریب که دهد می نشان چندگانه رگرسیون

 درگیری شناختی بعد و هویت های سبک بین چندگانه

 آن شده مقدارتعدیل و =249/8 و =499/8 تحصیلی

 بعد واریانس مقدار دیگر، عبارت به. است =242/8 برابر

 هویت های سبک اساس بر که تحصیلی درگیری شناختی

 . است درصد 9/24 شود می تبیین

 نتایج اساس بر و متغیرها گام به گام ورود با همچنین

 و =920/02 مقدار به توجه با)  آزمون

 متغیرهای خطی ترکیب بین که گفت توان می( =888/8

 متغیر و است شده مشخص مدل وسیله به که وزنی مستقلِ

 . دارد وجود معنادار رابطه وابسته،

 پیش متغیرهای از یک هر سهم 2 شماره جدول در

 توان می جدول آن به توجه با و است شده آورده کننده بینی

 : گرفت نتیجه

 درگیری شناختی بعد تواند می اطالعاتی هویت ـ

 . کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 درگیری شناختی بعد تواند می هنجاری هویت ـ

 .کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 پیش در معناداری سهم اجتنابی/ سردرگم هویت ـ

 .ندارد تحصیلی درگیری شناختی بعد بینی

 همبستگی ضریب که دهد می نشان چندگانه رگرسیون

 درگیری فراشناختی بعد و هویت های سبک بین چندگانه

 آن شده تعدیل مقدار و  =271/8 و =721/8 تحصیلی

 . است =229/8 برابر

 درگیری فراشناختی بعد واریانس مقدار دیگر، عبارت به

 شود می تبیین هویت های سبک اساس بر که تحصیلی

 . است درصد 1/27

 نتایج اساس بر و متغیرها گام به گام ورود با همچنین

 و =248/97 مقدار به توجه با)   آزمون

 متغیرهای خطی ترکیب بین که گفت توان می( =888/8

 متغیر و است شده مشخص مدل وسیله به که وزنی مستقلِ

 . دارد وجود معنادار رابطه وابسته،
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انواع سبک 

 هویت

 های برازش پرسشنامه ـ شاخص 1جدول 

df2/ هاي برازندگيشاخص
 RMSEA GFI AGFI CFI 

 92/0 92/0 94/0 07/0 85/2 هامقادير شاخص

 

 های هویتهای برازش پرسشنامه سبکـ شاخص 2جدول 

df2/ هاي برازندگيشاخص
 RMSEA GFI AGFI CFI 

 88/0 87/0 89/0 03/0 3.93 هامقادير شاخص
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 پیش متغیرهای از یک هر سهم 2 شماره جدول در

 توان می جدول آن به توجه با و است شده آورده کننده بینی

 شناختی بعد تواند می اطالعاتی هویت ـ: گرفت نتیجه

 . کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی درگیری

 درگیری شناختی بعد تواند می هنجاری هویت ـ

 .کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 پیش در معناداری سهم اجتنابی/ سردرگم هویت ـ

 .ندارد تحصیلی درگیری شناختی بعد بینی

 همبستگی ضریب که دهد می نشان چندگانه رگرسیون

 درگیری فراشناختی بعد و هویت های سبک بین چندگانه

 آن شده تعدیل مقدار و  =271/8 و =721/8 تحصیلی

 بعد واریانس مقدار دیگر، عبارت به. است =229/8 برابر

 هویت های سبک اساس بر که تحصیلی درگیری فراشناختی

 به گام ورود با همچنین. است درصد 1/27 شود می تبیین

 توجه با)   آزمون نتایج اساس بر و متغیرها گام

 بین که گفت توان می( =888/8 و =248/97 مقدار به

 مدل وسیله به که وزنی مستقلِ متغیرهای خطی ترکیب

 وجود معنادار رابطه وابسته، متغیر و است شده مشخص

 پیش متغیرهای از یک هر سهم 7 شماره جدول در. دارد

 توان می جدول آن به توجه با و است شده آورده کننده بینی

 :گرفت نتیجه

 درگیری فراشناختی بعد تواند می اطالعاتی هویت ـ

 .کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 درگیری فراشناختی بعد تواند می هنجاری هویت ـ

 .کند بینی پیش مثبت صورت به را تحصیلی

 فراشناختی بعد سهم اجتنابی/ سردرگم هویت ـ

 .کند می بینی پیش منفی صورت به را تحصیلی درگیری

 متغیرهای همه توزیع که دهد می نشان 3 شماره جدول

 همگی که)کشیدگی و کجی مقادیر به توجه با مطالعه، مورد

 عاطفی درگیری جز به دارند، قرار -1 و+ 1 فاصله در تقریباً

 به( است+ 1 و -1 به نزدیک بسیار ترتیب به هم آن که

 ،=474/8 4 شماره جدول در .کند می میل نرمال سمت

 بنابراین است =283/8برابر آن شده تعدیل و 

 اساس بر که تحصیلی درگیری رفتاری بعد واریانس مقدار

 بر و است درصد 2/28 شود می تبیین هویت های سبک

 =127/20 مقدار به توجه با)  آزمون نتایج اساس

 و مستقل متغیرهای بین که گفت توان می(  =888/8 و

 خط ضرایب و دارد وجود معنادار رابطه وابسته متغیر

 درگیری رفتاری بعد بینی پیش به مربوط رگرسیون

 صورت به هنجاری و اطالعاتی سبک اساس بر تحصیلی

 منفی صورت به اجتنابی/ سردرگم سبک براساس و مثبت

 .شود می بینی پیش

 تعدیل و  ،=422/8 7 شماره جدول در

 بعد واریانس مقدار بنابراین است =214/8 برابر آن شده

 هویت های سبک براساس که تحصیلی درگیری عاطفی

 آزمون نتایج براساس و است درصد 7/21 شود می تبیین

                   (=888/8   و  =701/72 مقدار به توجه با)  

 وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین که گفت توان می

 به مربوط رگرسیون خط ضرایب و دارد وجود معنادار رابطه

 سبک اساس بر تحصیلی درگیری عاطفی بعد بینی پیش

 و شود می بینی پیش مثبت صورت به هنجاری و اطالعاتی

 .شود نمی بینی پیش اجتنابی/ سردرگم سبک براساس

 شده تعدیل و  ،=499/8 2شماره جدول در  

 بعد واریانس مقدار بنابراین. است =242/8 برابر آن

 هویت های سبک براساس که تحصیلی درگیری عاطفی

 آزمون نتایج براساس و است درصد 9/24 شود می تبیین

 (=888/8 و  =920/02 مقدار به توجه با) 

 وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین که گفت توان می

 به مربوط رگرسیون خط ضرایب دارد وجود معنادار رابطه

 سبک براساس تحصیلی درگیری شناختی بعد بینی پیش

 و شود می بینی پیش مثبت صورت به هنجاری و اطالعاتی

 .شود نمی بینی پیش اجتنابی/ سردرگم سبک اساس بر

 تعدیل و  ،=721/8 7 شماره جدول در

 بعد واریانس مقدار بنابراین. است =229/8 برابر آن شده

 هویت های سبک براساس که تحصیلی درگیری عاطفی

 آزمون نتایج براساس و است درصد 1/27 شود می تبیین

 (=888/8 و  =248/97 مقدار به توجه با) 

 وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین که گفت توان می

 پیش به مربوط رگرسیون ضرایب و دارد وجود معنادار رابطه

 سبک اساس بر تحصیلی درگیری فراشناختی بعد بینی
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 سبک براساس و مثبت صورت به هنجاری و اطالعاتی

 . شود می بینی پیش منفی صورت به اجتنابی/ سردرگم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی

 درگیری رفتاری 3/16 64/2 -767/0 413/0

 درگیری عاطفی 1/25 77/3 -008/1 004/1

 درگیری شناختی 7/28 03/5 -454/0 140/0

 درگیری فراشناختی 1/35 28/5 -406/0 -081/0

150/0 466/0- 59/13 1/104 
تحصیلی  درگیری

 کلی

 هویت اطالعاتی 3/15 56/3 -391/0 -565/0

 هویت هنجاری 7/35 26/5 -445/0 -084/0

305/0- 372/0 10/5 6/15 
هویت سردرگم/ 

 اجتنابی

 

 متغیرهای توصیفی هایشاخص ـ 3 جدول

پژوهش

های هویترگرسیون پیش بینی بعد رفتاری درگیری تحصیلی بر اساس سبک ـ 4جدول 

t                        سطح معناداری 

ضریب 

رگرسیون 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

ضریب 

رگرسیون 

غیر 

 استاندارد

 
 روش

000/0 

000/0 

000/0 

013/0 

  عرض از مبدأ 381/6 786/0  121/8

 

 همزمان
 

 

 

116/10 345/0 018/0 186/0 
هویت 

 اطالعاتی

 هویت هنجاری 115/0 020/0 200/0 712/5

 هویت سردرگم -039/0 016/0 -082/0 -502/2
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های هویترگرسیون پیش بینی بعد عاطفی درگیری تحصیلی بر اساس سبکـ  7جدول 

 t سطح معناداری

ضریب 

رگرسیون 

 استاندارد

خطای 

استاندار

 د

ضریب 

رگرسیون 

غیر 

 استاندارد

 روش
 

000/0 
 

 عرض از مبدأ 227/10 115/1  173/9

 همزمان
 

000/0 974/10 371/0 026/0 286/0 
هویت 

 اطالعاتی

000/0 229/5 182/0 028/0 149/0 
هویت 

 هنجاری

056/0 916/1- 063/0- 022/0 042/0- 
هویت 

 سردرگم

 

های هویترگرسیون پیش بینی بعد شناختی درگیری تحصیلی بر اساس سبک ـ 2جدول 

     t         سطح معناداری 

ضریب 

رگرسیون 

 استاندارد

خطای 

 اندارداست

ضریب 

رگرسیون 

 غیراستاندارد

 
 روش

000/0 

 

 
000/0 
 
000/0 

 
 
892/0 

223/8  601/1 170/13 
عرض از 

 مبدأ

 

 همزمان
 
 

852/

12 
426/0 037/0 482/0 

هویت 

 اطالعاتی

484/4 153/0 041/0 183/0 
هویت 

 هنجاری

136/0

- 
004/0- 032/0 004/0- 

هویت 

 سردرگم
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گیری نتیجه و بحث

 است کلی سازه یک تحصیلی درگیری متغیر که آنجا از

 شود می گرفته نتیجه پژوهش این های یافته از کلی طور به

 تحصیلی درگیری ابعاد تمامی تواند می اطالعاتی هویت که

 بینی پیش را( فراشناختی و شناختی، عاطفی، رفتاری،)

 ،() مارشیا های پژوهش با ها یافته این. کند

 ،(1994) میر نی و برزونسکی ،(1992) برزونسکی

) دیگران و اسکوارتز ،(2888) کوک و برزونسکی

( ) استریتمتر و ،(

 حین در موفق، آموزان دانش که است بدیهی. دارد خوانی هم

 عاطفی و رفتاری لحاظ از باید تنها نه درسی تکالیف انجام

 و شناختی نظر از بلکه شوند تحصیلی امور درگیر

 با افراد میان در. باشند امور این درگیر باید نیز فراشناختی

 از اطالعاتی هویت سبک با افراد مختلف، هویت های سبک

 نظر از) فعال طور به زیرا دارند را شرایط بهترین نظر این

 به( فراشناختی و شناختی نظر از) آگاهانه و( رفتاری

          (عاطفی نظر از) آنها ارزیابی و اطالعات جستجوی

 سپس اطالعات مناسب خود را انتخاب و مورد می پردازند و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.) دهند می قرار استفاده

 تواند می هنجاری هویت که شد آشکار پژوهش این در       

 و شناختی، عاطفی، رفتاری،) تحصیلی درگیری ابعاد همه

 دستاوردهای با یافته این. کند بینی پیش را( فراشناختی

 خوانی هم( 1992) سالیوان و برزونسکی ،(1999) برزونسکی

 در هستند، هنجاری هویت سبک دارای که نوجوانانی. دارد

 و انتظارات با ها، گیری تصمیم و هویت موضوعات با مواجهه

 کنند؛ می نوایی هم مرجع های گروه و مهم افراد دستورات

 و پذیرند می آگاهانه ارزیابیِ بدون را عقاید و ها ارزش آنها

 مبهم و جدید های موقعیت با برخورد برای کنند؛ می درونی

 محافظت خود ساختارهای از شدت به و دارند کمی تحمل

 دارای افراد این( 1992) مارشیا الگوی طبق. کنند می

 برای زیادی حد تا و هستند زودرسی هویت وضعیت

 خود همساالن و کلیسا، خانواده، به هایشان انتخاب

 دیگران تصدیق و تأیید جستجوی در همواره و اند وابسته

 یافته رشد هایی خانواده در نوجوانان این چه چنان. هستند

 اهمیت تحصیلی مراتب و آموزشی اهداف به که باشند

های هویترگرسیون پیش بینی بعد فراشناختی درگیری تحصیلی بر اساس سبک ـ 7 جدول

سطح      

 معناداری
t 

ضریب 

رگرسیون 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

ضریب 

رگرسیون 

غیر 

 استاندارد

 روش
 

000/0 

 

 
000/0 
 
000/0 

 
 
003/0 

400/10  788/1 591/18 
عرض از 

 مبدأ

 همزمان
 
 
 

146/13 429/0 042/0 550/0 
هویت 

 اطالعاتی

339/5 179/0 046/0 244/0 
هویت 

 هنجاری

960/2- 093/0- 035/0 105/0- 
هویت 

 سردرگم
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 با شده، خود والدین عقاید و ها ارزش تابع دهند، می

 نوایی هم آگاهانه ارزیابی بدون آنان دستورات و انتظارات

 درگیر آنان تصدیق و تأیید کسب برای یعنی. کنند می

 آنان درخواست به و شوند می تحصیلی و آموزشی مسائل

 کنترل بیرون از و هستند آموزشی و شغلی اهداف دارای

(. ) ناپذیرند انعطاف و شوند می

 کنترل در کنند می استفاده هنجاری سبک از که افرادی

 فرمانبرداری، و هستند خانواده عاطفی و رفتاری دقیق

 است آنان های ویژگی از بیرونی، کنترل منبع و نوایی، هم

 و شناختی راهبردهای نظر از یعنی( )

 قرار خانواده های خواسته اختیار در را خود نیز فراشناختی

.دهند می

/ سردرگم هویت که داد نشان پژوهش این دیگر یافته

 و عاطفی بُعد بینی پیش در معناداری سهم اجتنابی

 و رفتاری بُعد و ندارد تحصیلی درگیری شناختی

 بینی پیش منفی صورت به را تحصیلی درگیری فراشناختی

 نورمی و( 1992) برزونسکی دیدگاه با ها یافته این. کند می

 مشخص وجه. دارد خوانی هم( 1992) مارشیا و( 1997)

 و تعلل دارند، اجتنابی/ سردرگم هویت سبک که نوجوانانی

 درگیری عدم دچار یعنی. است موارد همه در زیاد درنگ

 پرداختن از اجتناب در سعی ممکن حد تا و هستند عاطفی

 عدم معنی به که دارند گیری تصمیم و هویت موضوعات به

 به افراد نوع این در. آنهاست شناختی و رفتاری درگیری

 هم آن که شود نمی دیده مدت بلند تصمیمات از اثری ویژه

. است ریزی برنامه فقدان و فراشناختی درگیری عدم نشانه

 به کمی اطمینان گیری، تصمیم های موقعیت در آنان

 از پیش معموالً و دارند خود( شناختی بُعد) شناختی توانایی

 عاطفی درگیری) اضطراب و ترس احساس گیری، تصمیم

 نامناسب گیری تصمیم راهبردهای از و دارند( نامناسب

 استفاده تراشی دلیل و آوردن، بهانه کردن، اجتناب مانند

.کنند می

 این که گفت باید پژوهش این محدودیت درباره

 قطعی تبیین در بنابراین. است همبستگی نوع از پژوهش

 کیفی های پژوهش و ها روش از باید متغیرها بین علّی روابط

.گرفت کمک نیز دیگر کمّی های روش یا

 دهنده نشان که پژوهش این های یافته به توجه با

 و تحصیلی درگیری در هویت های سبک نقش اهمیت

 پیشنهاد است، آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در بنابراین

 دو هر مورد در و بزرگتر جامعه در پژوهش این شودتا می

 ضمناً. شود اجرا تحصیلی مختلف سطوح و ها رشته از جنس

 و تحصیلی درگیری در اطالعاتی هویت سبک اهمیت چون

 در که شود می پیشنهاد شد، مشخص تحصیلی پیشرفت

 آموزان دانش در ویژگی این تنها نه آموزشی های محیط

. گردد روزافزون ویژگی این رشد و توسعه بلکه شود، حمایت

 آموزشی های روش معلم، شخصیتی های ویژگی اثر همچنین

 متغیر عنوان به نیز والدین پروری فرزند های شیوه و مختلف

 . گیرد قرار بررسی مورد میانجی
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