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 :چکیده
تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان ایالم در سال تحصیلی  رابطه سبک های هویت با فرسودگی پژوهش حاضر از هدف

دخترپایه سوم نفراز دانش آموزان  077را جامعه آماری در این پژوهش . روش این پژوهش کاربردی وشیوه اجرا همبستگی است .بود49-1141

وبااستفاده ازروش نمونه (1407)بر اساس جدول کرجس ومورگان نفر 292از این جمعیت . دوره دوم متوسطه شهرستان ایالم تشکیل داده است

فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه   سبکهای هویت اده در این پژوهش، شامل پرسشنامهابزار مورد استف. انتخاب شده اندخوشه ای گیری تصادفی 

مورد تجزیه و  همزمانبه روش  رگرسیون خطی چند متغیره برسو بود،داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و 

نشان دادکه بین سبک های هویتی  آنکه توانست تا حدی به سواالت تحقیق پاسخ دهد، حاضر ضمنیافته های پژوهش . تحلیل قرار گرفت

سبک هویتی  بر اساس نتایج این پژوهش رابطه معنادار و مثبتی بینعاتی و هنجاری با فرسودگی تحصیلی رابطه معنا داری وجود ندارد اما اطال

واحد  101/7به ازای هر واحد افزایش در نمره سبک هویتی اجتنابی، نمره فرسودگی تحصیلی وجود دارد،یعنی  اجتنابی و فرسودگی تحصیلی

،تالش برای دستیابی به راهبردهایی جهت افزایش راههای مقابله با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان و آشنایی نوجوانان  ،پس.یابدافزایش می 

 . با سبک های هویتی و نحوه تاثیر این سبک ها بر پیشرفت تحصیلی آنان ضروری به نظر می رسد

 سبک های هویت ،فرسودگی تحصیلی::واژه های کلیدی
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 :مقدمه

لذا ، شود می تلقی رشد مرحله ترین مهم و ترین اساسی شناخت، این .گردد می محسوب فردی هویت خود، وجودی ماهیت از فرد ناختش

2، هویت(1492)1اریکسون نظر به .باشد می ناپذیر انکار اخص ضرورتی طور به هویت های سبک و فردی هویت و اعم طور به هویت با آشنایی
 

 عقاید فکر، طرز شامل که است روانی اجتماعی سازه یک هویت او دید از .گذارد می دیگران و خود بین فرد که و تمیزی افتراق از است عبارت

 و کند جدا از دیگران را خودش فرد کند می کمک که است هویت از هایی جنبه نیز فردی هویت .شود می دیگران با او ارتباط نحوه و فرد

انگیزه برای پیشرفت در امرتحصیل یکی  .[1] نیست پنهان دیگران دید از و فرد دارد که است هایی هدف و باورها ها، ارزش از ای دسته شامل

 با مرتبط اختالل یک عنوان هب آغاز در فرسودگیاز این برانگیزنده ها است که اگربا شکست مواجه شود منجر به فرسودگی تحصیلی می شود، 

 حاضر می کالس در معینی های زمان در آنها :به حساب می آیند کارمند آن در فراگیران که است جایی هم آموزشگاه اما شد، می  دیده شغل

 در فرسودگی با قیاس قابل کنند می فراگیران تجربه که فرسودگی [2]دهند  می انجام گرفتن نمره و آزمون گذراندن برای را تکالیفی و شوند

ناکارآمدی  و تحصیلی بی عالقگی تحصیلی، خستگی سه مؤلفة همان و پیامدهاو آیندها پیش خصوصیات، همان و شامل شغلی های موقعیت

 برای فرصت نداشتن زمان، کار، فشار و تحصیل همپوشی که است داده نشان تربیت و حوزة تعلیم در تجربی های پژوهش .[1]است تحصیلی

 حوزه دیگر در رقابت به شدن داخل و فراگیر  ضعیف معلم روابط ضعیف، تدریس همساالن، با مقایسه پی، پی در های ارزشیابی خودتنظیمی،

 جمله از خطیر رفتاری روانی و مسائل با تحصیلی فرسودگی که است شده دیده سویی از.[9]شود فرسودگی موجب است ممکن های زندگی

 به مندی ، عالقه شناختی تعهد بر آور زیان ای گونهبه  و.[5]است مرتبط تحصیل ترك و کالس از ضعیف، غیبت تحصیلی عملکرد افسردگی،

 می تأثیر درسی فراگیری مطالب در توانایی احساس و تحصیلی امور در معنی کالسی، احساس فعالیتهای در مشارکت درسی، مطالب

 این میزان و[ 0]برند می رنج پیامدهای آن و باال تحصیلی فرسودگی از دانش آموزان که دهد نشان می مطالعات نتایج همچنین .[9]گذارد

 .[2] دیاب می افزایشتحصیلی  دوران طی ناخواسته متغیر

ورود به دوره نوجوانی با تغییرات مهمی از جمله بلوغ جنسی، روابط صمیمانه با همساالن، ریسک کردن و توانایی های جدید شناختی همراه 

و ثبات در تعریف خود بیندیشد و به دنبال آن باشد که هویت خود را مستقل از  این تغییرات انبوه، نوجوان را وادار می سازد که با یگانگی. است

در تالش برای مفهوم سازی تفاوت های فردی در تحول هویت به روش فرآیندی، سه سبک پردازش .[4]  9برزونسکی.1دیگران شکل دهد بریگر

ت آوردن و ارزیابی اطالعات مرتبط با خود به منظور تصمیم گیری با کاوش فعال برای به دس5سبک هویت اطالعاتی -1: هویت را بیان می کند

آن هادرباره سازه های مربوط به خویشتن شک می کنند و می خواهند آن ها را آزمون کنند و هنگامی که با .و حل مسائل مرتبط است

بر همنوایی با انتظارات 9سبک هویت هنجاری -2.بازخوردهای متفاوتی روبرومی شوند می خواهند در ویژگی های هویت خود تجدید نظر کنند

این افراد ارزش ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه می پذیرند و درونی می .افراد مهم دیگرهنگام حل مساله و تصمیم گیری مرتبط است

قوی به ساختار و حصار شناختی  تحقیقات نشان می دهد که آن ها نیز هشیار و بشاش هستند اما برای ابهام تحمل کمی دارند و نیاز.کنند

رفتارشان بر پایه عوامل . ، که تا حد امکان از رویارویی با مسائل مربوط به هویت دوری می کنند0اجتنابی/سبک هویت سردرگم-1. دارند

 .[17] موقعیتی و لحظه ای تنظیم می شود و از راهبردهای ضعیف اسنادی و شناختی استفاده می کنند
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3  Briger 
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 کالس در حضور مستمر ادامه در ناتوانایی درسی، مطالب به نسبت اشتیاقی بی مانند عالیمی معموالً دارند دگی تحصیلیفرسو که افرادی

 درسی مطالب فراگیری در ناتوانی احساس و درسی های درفعالیت معنایی یب احساس سی،الک ی ها فعالیت در نکردن مشارکت درس، های

 ناکارآمدی و2تحصیلی عالقگی بی ،1خستگی تحصیلی : حیطه سه شامل تحصیلی، فرسودگی .کنند می تجربه را افت تحصیلی نهایت در و

 .[11]شودمی  1تحصیلی

انتخاب ارزش . ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم از خود، مهمترین جنبه رشد روانشناختی و اجتماعی در دوره نوجوانی است

به یاد داشته باشیم که شرایط پرآشوب زمانه ما که هر لحظه سالمت ما را تهدید می . مهمترین جنبه هویت استها، باورها و اهداف زندگی نیز 

بی خبر از ماهیت خویش، نه می دانیم که کیستیم و نه می توانیم به خود یا . کند ایجاب می کند شناخت روشنی از هویت خود داشته باشیم

رت دیگر هویت عالوه بر ایجاد انسجام و یکپارچگی در شخصیت فرد، به نوعی مفهوم ذهنی فرد از خودش به عبا. دنیای اطرافمان اعتماد کنیم

 می زندگی محیط یا جسمی رشد به مربوط ناگهانی ازتغییرات ناشی تجارب مقابل در فرد از محافظت موجب موفق یابی هویت .نیز می باشد

 وظایفی و ها نقش در آشفتگی دچار کند پیدا موفق دسترسی هویت یک به نتواند اگرفردی که طوری به است، خودشناسی موجد هویت .شود

 فن پیشرفت به توجه با .شد خواهد روانی اختالالت از بسیاری مستعد او نتیجه در و رود می انتظار بزرگسال یک عنوان به او از که شود می

 مستقل زندگی یک داشتن کلی طور به همسر انتخاب شغلی، های مهارت کسب شهری، زندگی پیچیدگی آن تبع به و امروزی درجوامع آوری

 یک داشت انتظار توان دیگر نمی شاید ترتیب این به .افتد می تعویق به جوانی دوره اواسط تا آنها کسب گاهی رو این از است، مشکل بسیار

 نوجوانی دوره گاهی و یابد دست مستقل هویت یک به بتواند است جوانی به نوجوانی دوره از گذر مرحله در معموالً که ساله هجده نوجوان

ارزشیابی  .یابد می ادامه سالگی پنج و بیست حدود تا یعنی شود، می گرفته نظر در دوره جوانی عنوان به حاضر حال در که سنینی تا حتی

ناپذیر بهبودکیفیت نظام   اجتناب و ضروری ارکان از یکیمداوم وعملکرد تحصیلی دانش آموزان در طول تحصیل وبررسی عوامل مرتبط با آن 

آموزشی  مدنظر قرارمی  رأس توسعه برنامه های دنیا در تمام ر است  که د چیزی امر این به توجه.می باشدآموزشی به ویژه دردانشگاه ها 

 .[12]9دولینگر.گیرد

پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت  های دانش آموزان و دانشجویان خانواده انشگاه و آموزش د ،مسئوالناساتید های همچنین از جمله نگرانی

نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی وفرسودگی تحصیلی می باشد که بر اساس  .[11]تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان است 

در ایران ، این امر از  .[19]مطالعات متعدد ،تاثیر بسزایی در سرنوشت فرد داشته و همچنین هزینه گزافی به خانواده و جامعه تحمیل می کند

یلیارد ریال از بودجه کشور را هدر می دهد و نیروهای بالقوه و سرمایه های مهم ترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است و هر ساله ده ها م

بی ثمر می مانند،بنابراین، توجه به عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی شده ومانع از فرسودگی آن شود، از اهمیت ( نیروی انسانی )جامعه 

 . ویژه ای برخوردار است

  پژوهش از حاصل تایجن زمینه های پژوهشی داخل ایران از جمله

در بررسی نقش هویت در شادکامی و تحقق خویشتن دریافت که سطح شادکامی و تحقق خویشتن در دانشجویانی که از نظر [15]امیدیان 

 .سطح تعهد به هویت انتخابی باال هستند، در مقایسه با گروه پایین، به صورت معناداری باالتر است

 شهر متوسطه مقطع دختر آموزان دانش هویت بروضعیت خانواده کلی عملکرد تاثیر بررسی هدف با [19]مولوی و یارمحمدیان خو، فرزانه

 قرار موردبررسی(FAD)خانواده سنجش پر سشنامه و(OMEIS-2) بنیون و آدامز هویت ازپرسشنامه استفاده با را آموز دانش 197 اصفهان

 به فرزندانشان است، حاکم خانواده اعضای بین سردی روابط و نبوده فرزندان پذیرای که خانواده هایی که داد نشان پژوهش یافته های .دادند

                                                           
1 Academic Exhaustion 
2 Academic Cynicism 
8 Academic Inefficacy  
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 نوجوانانشان هستند، اطمینان بخش و قاطع که صمیمی و گرم والدین دیگر سویی از و می دهند رانشان سردرگم هویت سبک معناداری شکل

 .می دهند نشان خود از را پیشرفته و یافته رشد هویت بیشتر

درمحیط های آموزشی به ویژه دانشگاههاوجودشرایط عادالنه ورعایت عدالت آموزشی می توانددرروحیه وعملکردتحصیلی  [10]مرزوقی،حیدری

دانشجویان مؤثرباشد،ازاین رودرپژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین عدالت آموزشی وفرسودگی تحصیلی دانشجویان که پژوهش مقطعی ازنوع 

ت جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی بودکه بااستفاده ازروش نمونه گیری توصیفی تحلیلی اس

 فرسودگی وپرسشنامه( 2717)گلپرور آموزشی عدالت دوپرسشنامه شامل شده ابزارتحقیق نفرانتخاب 997 ای،تعداد غیراحتمالی سهمیه

 دردانشگاه آموزشی ومردازعدالت زن دانشجویان ادراك معناداریبین تفاوت که داده نشان ایجنت. بوده است(1440)برسووهمکاران تحصیلی
 که داده هانشان یافته عالوه نشده به مشاهده معناداری تفاوت تحصیلی فرسودگی همچنین بین دانشجویان زن ومرداز نظرسطح.وجودندارد

 )تحصیلی وناکارآمدی تحصیلی گی عالقه هیجانی،بی خستگی( مختلفدرابعاد  تحصیلی فرسودگی کاهش موجب آموزشی بهبودعدالت

 مسؤالن باشد ،بنابراین داشته رابطه دانشجویان فرسودگی میزان تواند باکاهش می آموزشی بهبودعدالت آمده بدست نتایج براساس .میگردد

 .باشند داشته توجه برابرآموزشی فرصتهای ایجاد به دانشگاهها باید

 و فرسودگی بردانشکده حاکم جومنفی بین رسیدند که نتیجه این به دانشجویان درموردفرسودگی تحصیلی [12]همچنین سالمالآرووهمکاران 

 تحصیلی فرسودگی با دانشکده اعضای اساتیدوحمایت ازطرف شده ازسوی دریافت مثبت داروجوددارد وانگیزش ومعنی مثبت رابطه تحصیلی

 رابطه اجتنابی-سردرگم هویت و رنجورخویی روان بین که دادند نشان خود های پژوهش طی [14]مارسیا کلنسی.دارداردمنفی ومعنی  رابطه

 سوئنز و دوریز ویژگی شد اوانجام توسط که دیگری تحقیق در .دارد، وجود ومثبت دار معنی
 هویت و اطالعاتی هویت با بودن وجدانی1

 .شده است مشاهده مثبت ارتباط هنجاری هویت سبک با بودن وجدانی ویژگی بین ها آن تحقیق در عالوه به .دارند مثبت ارتباط هنجاری

و .ندارند توجهی قابل نقش هویت های سبک بینی پیش در تجربه به گشودگی و رنجورخویی روان که داد نشان چنین هم پژوهش این نتایج

 دانش که دریافت همچنین او.گذارد می تحصیلی پیشرفت بر معناداری منفی اثر آموزان، دانش تحصیلی فرسودگی که دریافت  [27]یانگ

 و ؛ریرسون 1421 همکاران، و پینز) قبلی تحقیقات با که داشتند دختر آموزان دانش به نسبت را فرسودگی از باالتری سطوح پسر، آموزان

پس با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این زمینه می توانیم پیش بینی کنیم که  .ندارد همسانی (1421 جکسون، و ؛ماسالچ 1421 ، مارکز

میان سبکهای هویت و فرسودگی تحصیلی به خصوص در جنس مونث رابطه وجود دارد و چون تا کنون تحقیقات ا ندکی در این رابطه انجام 

نهاداتی که از این پژوهش عاید شود می توا ند مورد استفادة مدارس شده است بنابراین ضرورت انجام این پژوهش روشن است لذا نتایج و پیش

همچنین راه را برای پژوهشگران و محققانی که می خواهند دراین زمینه و . سازمان آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی قرار گیرد,

 .مرتبط با این موضوع کار کنند باز می کند

 

 روش پژوهش

 
 نمونه گیری جامعه آماری،نمونه و روش

 

تشکیل 1141-49نفراز دانش آموزان دخترپایه سوم دوره دوم متوسطه شهرستان ایالم در سال تحصیلی  077جامعه آماری این پژوهش را 

 کرجسنمونه آماری مطالعه بر اساس جدول .نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دوم متوسطه هستند 292نمونه .داده است

شده  انتخابخوشه ای  تصادفی گیری نمونه ازروش بااستفاده دخترهستند کهان آموز دانشازنفر 292عنوان واحد تحلیل  به(1407)ومورگان

                                                           
1
Duriez&Soenens 
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های تحقیق از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون برای آزمون فرضیه .روش پژوهش حاضر کاربردی وشیوه ی اجرای آن همبستگی است .اند

 استفاده شده است،چند متغیره به روش همزمان ورگرسیون خطی 

 ابزار پژوهش

 برای اندازه گیری فرآیندهای  [21]برزونسکی   بارتوسط اولین سبکهای هویت پرسشنامه (ISI-6G)  هویت سبکهای پرسشنامه(الف

( همانجا)برزونسکی  براساس دیدگاه . شد کنند،طراحی می استفاده ازآن هویت به دربرخوردبامسائل مربوط نوجوانان که اجتماعی شناختی

 شامل هویتی سبک سه این پرسشنامه.کنند می راانتخاب مختلف هویتی پردازشی سبک یاسه متفاوت گیری جهت سه نوجوانان

ای   درجه پنج طیف یک برروی پاسخ هرسؤال.است  سؤال97دهدوشامل قرارمی راموردارزیابی اجتنابی/وسردرگم اطالعاتی،هنجاری

کرونباخ  آلفای حاضرضرایب درپژوهش. شود می مشخص( 5 = ؛کامالًموافق 9 = ؛موافق1=موافق ؛تاحدودی2   =؛مخالف  1 =کامالمخالف )

 فیض. آمد دست به/.02و/. 95،/.51،/.01ترتیب  به اجتنابی وتعهدهویت / اطالعاتی ،هنجاری،سردرگم هویت سبکهای برای

 آلفای ضرایب انسانی وعلوم فنی های وتعهددردانشجویان رشته هویت باسبکهای همدلی بررسی رابطه باهدف(زیرچاپ) آبادی،فرزادوشهرآرای

مقیاس ( ضریب آلفا )برزونسکی پایایی درونی .کردند گزارش هویت تعهد وعامل هویت سبکهای گانه سه درسطوحISI-6Gرابرای قبولی قابل

ضرایب (1442)در مطالعه وایت وهمکاران .گزارش کرده است %  01مقیاس سردرگم یا اجتنابی را ، % 99، مقیاس هنجاری % 92اطالعاتی را 

و  % 6G ISI99مقیاس هنجاری در فرم.گزارش کرده است % 00اصلی  ISI، و در فرم % 6G ISI02آلفا برای مقیاس سردرگم یا اجتنابی فرم

این ضرایب شبیه ضرایب گزارش .گزارش شده است % 99و در فرم اصلی % 6G ISI54مقیاس اطالعاتی در فرم.بوده است % 90در فرم اصلی 

دریافتند که مقیاس اطالعاتی به دو عامل جداگانه تقسیم می ( 1442)برزونسکی و سالیوان .شده توسط برزونسکی و وایت و جونز بوده است 

بنابراین پایایی کمتر . نشان می دهد نمره سبک هویت اطالعاتی یک متغیر پیچیده است . دهنده سطح باال و پایین تعهد است  شود که نشان

دکتر احمد غضنفری ،اعتبار یابی و )برای ارزیابی  و سنجش همسانی  درونی پرسشنامه سبک هویت ،. مقیاس اطالعاتی تعجبی ندارد 

مالحظه شد که ضرایب به دست .محاسبه شد ( 1212)ضریب آلفای کرونباخ برروی داده های نمونه اصلی ( هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت 

در این پژوهش که از روش تحلیل عاملی استفاده شده .آمده با ضرایب محاسبه شده توسط برزونسکی وایت و همکارانش بسیار نزدیک است 

انجام شد که ضریب بدست آمده رضایت KMOه سبک هویت برای  تحلیل عاملی ، آزمون ماده پرسشنام 17بود ، ابتدا در رابطه با قابلیت 

X.)دار بود  معنیP<%7771 همچنین آزمون بارتلت برای کرویت در سطح%(. 217)بخش بود 
2
=6295/15) 

در سال وهمکاران که برسوبه منظورسنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان ازپرسشنامه  : پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی(ب

هرچنددرپژوهش های محدودی که درزمینه فرسودگی تحصیلی دانش  .برای اولین باراستفاده گردید(1122)ساخته شده و توسط نعامی 1440

 گویه5 ( این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی. آموزی کارشده بیشتر از پرسشنامه برسو استفاده شده است

احساس می کنم نسبت به مطالب درسی عالقه  گویه،9 ( ،بی عالقگی تحصیلی) 1،9،0،17،11سوالهایکننده هستند ،مطالب درسی خسته 

،احساس می کنم نمیتوانم ازعهده ی مشکالت درسی بربیایم،سوالهای  گویه9) وناکارآمدی تحصیلی )2،5،11،19ندارم سوالهای 

ناکارآمدی تحصیلی   برای خرده مقیاس (یعنی جمله های مثبت)که البته با توجه به این که ما از پرسشنامه کارآمدی درسی 1،9،2،4،12،15

ماده داردکه باروش 15این پرسشنامه، .رامی سنجد(استفاده خواهیم کرد،سوال های این خرده مقیاس به صورت وارونه نمره گذاری خواهند شد

 .انجام می شود )1-وکامالمخالفم5 -کامالموافقم( نمره گذاری هرسؤال ازپنج به یک .درجه ای درجه بندی شده است 5 لیکرتدرجه بندی 

پایایی پرسشنامه  .است )کمترین فرسودگی تحصیلی)15وحداقل نمره 45 ،میانگین)بیشترین فرسودگی تحصیلی)75 حداکثرنمره پرسشنامه

روایی پرسشنامه رانیزمحققان مطلوب گزارش  .برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند05/7و22/7،/07راسازندگان آن به ترتیب

محاسبه  05/7وبرای ناکارآمدی تحصیلی22/7،برای بی عالقگی تحصیلی 04/7نعامی پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی.کرده اند
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اعتبارپرسشنامه رامحققان باروش تحلیل عامل تأییدی محاسبه شده که .رش کرده استوی روایی پرسشنامه رانیزبسیارمطلوب گزا. کرده است

تقریب مطلوب  (RMSEA)وشاخص جذرمیانگین مجذورات خطای(IFI)شاخص برازندگی افزایشی(CFI) شاخصهای برازندگی تطبیقی

و 12/7،  12/7دانشجویی به ترتیب برابر با  ضرایب اعتبارپرسشنامه ازطریق همبسته کردن آن باپرسشنامه فشارزاهای.گزارش کرده اند

  .  [22]معنی داراست771/7محاسبه شده که در سطح 95/7

 

 یافته ها

 شاخص های توصیفی و بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش. 1-4جدول

 میانگین تعداد زیرمقیاس متغیرها
انحراف 

 استاندارد
K-S 

معنی 

 داری

فرسودگی               

 تحصیلی
842 12/82 881/18 484/0 230/0 

سبک 

های 

 هویتی

سبک هویتی 

 اطالعاتی
842 00/32 949/4 038/1 838/0 

سبک هویتی 

 هنجاری
842 22/38 084/4 814/1 108/0 

سبک هویتی 

 اجتنابی
842 11/84 480/4 831/1 094/0 

  .دختررابطه وجود داردبین سبک هویتی اطالعاتی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان :فرضیه اول

 ضریب همبستگی بین سبک هویتی اطالعاتی و فرسودگی تحصیلی. 8-4جدول

 
سبک هویتی 

 اطالعاتی

فرسودگی 

 تحصیلی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
792/7- 

 994/7 معناداری

 292 تعداد

 

متوسطه دختر شهر ایالم نشان می ضریب همبستگی سبک هویتی اطالعاتی و فرسودگی تحصیلی را در دانش آموزان   2-9جدول

بوده -792/7همانگونه که جدول نشان می دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سبک هویتی اطالعاتی و فرسودگی تحصیلی برابر .دهد

یعنی .می شودمعنی دار نمی باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین این دو متغیرپذیرفته و فرض پژوهش رد  >75/7Pودر سطح  

 .بین سبک هویتی اطالعاتی و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد
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 .بین سبک هویتی هنجاری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد:فرضیه دوم

 ضریب همبستگی بین سبک هویتی هنجاری و فرسودگی تحصیلی. 3-4جدول

 

ضریب همبستگی سبک هویتی هنجاری و فرسودگی  1-9جدول 

. تحصیلی را در دانش آموزان متوسطه دختر شهر ایالم نشان می دهد

همانگونه که جدول نشان می دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون 

بوده و -725/7فرسودگی تحصیلی برابر بین سبک هویتی هنجاری و 

معنی دار نمی باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم   >75/7Pدر سطح  

وجود رابطه بین این دو متغیر پذیرفته و فرض پژوهش رد می 

یعنی بین سبک هویتی هنجاری و فرسودگی تحصیلی رابطه .شود

 .معنی داری وجود ندارد

 ا فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختررابطه وجود داردبین سبک هویتی اجتنابی ب:فرضیه سوم

 ضریب همبستگی بین سبک هویتی اجتنابی و فرسودگی تحصیلی. 4-4جدول

 سبک هویتی اجتنابی 

 فرسودگی تحصیلی

 101/7 ضریب همبستگی پیرسون

 770/7 معناداری

 292 تعداد

 

 

. تحصیلی را در دانش آموزان متوسطه دختر شهر ایالم نشان می دهدضریب همبستگی سبک هویتی اجتنابی و فرسودگی  9-9جدول 

بوده و در 101/7همانگونه که جدول نشان می دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سبک هویتی اجتنابی و فرسودگی تحصیلی برابر 

یعنی بین .یر ردو فرض پژوهش پذیرفته می شودمعنی دار می باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین این دو متغ  >75/7Pسطح  

 .وجود دارد مثبتیسبک هویتی اجتنابی و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی دار و 

 :بحث و نتیجه گیری

 
سبک هویتی 

 هنجاری

فرسودگی 

 تحصیلی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
725/7- 

 944/7 معناداری

 292 تعداد
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انجام های شهرستان ایالم  آموزان دختر دبیرستان در دانش فرسودگی تحصیلیبا  رابطه سبک های هویت این پژوهش با هدف بررسی

بین سبک هویتی اطالعاتی با فرسودگی  : فرضیه اول به این هدف فرضیه هایی متناسب با موضوع پژوهش مطرح گردید،،برای رسیدن شد

سبک هویتی اطالعاتی و  مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین تحلیل داده ها نشان داد که.تحصیلی در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد

یعنی .می شود و فرض پژوهش رد لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین این دو متغیرپذیرفتهفرسودگی تحصیلی معنی دار نمی باشد ، 

ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم از خود، . .رابطه معنی داری وجود ندارد بین سبک هویتی اطالعاتی و فرسودگی تحصیلی

به . انتخاب ارزش ها، باورها و اهداف زندگی نیز مهمترین جنبه هویت است. نی استمهمترین جنبه رشد روانشناختی و اجتماعی در دوره نوجوا

یاد داشته باشیم که شرایط پرآشوب زمانه ما که هر لحظه سالمت ما را تهدید می کند ایجاب می کند شناخت روشنی از هویت خود داشته 

به عبارت دیگر هویت عالوه . انیم به خود یا دنیای اطرافمان اعتماد کنیمبی خبر از ماهیت خویش، نه می دانیم که کیستیم و نه می تو. باشیم

 های بافت و ها موقعیت به فرسودگی متغیر.بر ایجاد انسجام و یکپارچگی در شخصیت فرد، به نوعی مفهوم ذهنی فرد از خودش نیز می باشد

 مدارس، آموزان دانش درمیان تحصیلی فرسودگی .[21]شود می برده نام تحصیلی فرسودگی عنوان با آن واز است کرده پیدا گسترش آموزشی

 )عالقگی بی( فرد درسی تکالیف به عالقه بدون و بدبینانه حس یک داشتن ،)خستگی( تحصیل الزامات و ازتقاضاها ناشی خستگی احساس

 .[29]رود می شمار به کارآمدی پایین با آموز دانش یک عنوان به شایستگی عدم واحساس

 

تحلیل داده ها در مدل رگرسیون نشان .بین سبک هویتی هنجاری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد :دومفرضیه 

داد که مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سبک هویتی هنجاری و فرسودگی تحصیلی  معنی دار نمی باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم 

یعنی بین سبک هویتی هنجاری و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی داری .و فرض پژوهش رد می شود پذیرفته وجود رابطه بین این دو متغیر

 وهدفهای ناپذیرند انعطاف سبک، این دارای افراد .پذیرد می را والدین و قدرت مراجع های ارزش فردهنجاری    هویت سبک دروجود ندارد،

ناهمسو با نتایج این پژوهش غالمعلی لواسانی،خضری آذر،امانی وعلیزاده .[25]شود می کنترل بیرون از که دارند مشخصی آموزشی و کاری

دانشجویان  [29]در پژوهشی نشان دادند که سبک هویت هنجاری باعث عملکرد و پیشرفت تحصیلی پایین می شود به گفته برزنسکی(.1147)

ن است به منظور برآورده کردن انتظارات افرادمهم، خودشان را بر حسب  یا دانش آموزانی که نیاز های روانشناختی آنها ارضاء می شود ممک

 هنجارها وانتظارات آن افراد تعریف کنند و در نتیجه به سمت هویت هنجاری گرایش داشته باشند این افراد به دلیل فشار در برآورده ساختن

که ازموقعیتهای یادگیری و درگیرشدن در تکالیف تحصیلی اجتناب انتظارات افراد مهم زندگی شان و ترس از شکست در آنها به نظر می رسد 

کرده تا خودارزشمندی شان را حفظ کرده واز به مخاطره انداختن آن جلوگیری کنند ودر نتیجه ازطریق اجتناب ازمسائل و موقعیت های 

بل همساالن ناکار آمدجلوه کنند به همین این افراد همچنین دوست ندارند که در مقا.یادگیری در جهت حفظ ارزش خود تالش می کنند

جهت با عدم شرکت در تکالیف تحصیلی سعی می کنند ارزشمندی خودراحفظ کنند به نظر می رسد که همین اجتناب از موقعیت های 

اری با اما در پژوهش کنونی رابطه ای بین سبک هویت هنج.یادگیری جهت حفظ ارزشمندی شان باعث پیشرفت تحصیلی پایین آنها شود

 . فرسودگی تحصیلی دردختران مشاهده نشده است

بین سبک هویتی اجتنابی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختررابطه وجود داردمقدار ضریب همبستگی پیرسون بین  :فرضیه سوم

ن این دو متغیر ردو فرض پژوهش سبک هویتی اجتنابی و فرسودگی تحصیلی  معنی دار می باشد ، لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بی

پژوهشگران معتقدند سبک مغشوش .یعنی بین سبک هویتی اجتنابی و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی دارومثبتی وجود دارد.پذیرفته می شود

بر این، این  با سطح پایین خودآگاهی ،عدم پایداری شناختی،عزت نفس پایین و راهبردهای شناختی ناکارآمد همراه است،عالوه( اجتنابی)

دانش آموزان اهداف تحصیلی روشن وپایداری ندارند،بنابراین پیشرفت تحصیلی پایین این دانش آموزان را می توان به باورها، راهبردهای 
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،؛بایرن،دیون پورت و 1کیسن،جانسون وکوهن)پژوهش های نامناسب وفقدان اهداف تحصیلی روشن وپایدار آنها نسبت داد

برخی عوامل مانند پیشرفت تحصیلی پایین ،عزت نفس پایین،خستگی مدرسه را با رفتارهای رابطه ،؛1کورالکوسکی،؛رودلف،المبرت،کالرکو2مازانو

چون  ناسازگارانه تحصیلی مورد بررسی قرار داده اند اماتعداد مطالعات بسیارمحدودی فرسودگی مربوط به مدرسه را مورد مطالعه قرارداده اند و

درمورد رابطه سبک های هویت و فرسودگی تحصیلی  پژوهش خاصی انجام نشده است لذا برای جمع آوری پیشینه و همسو یاناهمسو تاکنون 

کردن یافته های این پژوهش بامشکالتی مواجه و مجبور  شدیم نتایج رابه صورت غیر مستقیم با پژوهشهایی که به مولفه های متغیرهای  

 از استفاده برحسب افراد و است خود از ذهنی بازنمایی و تصور یک هویت،، کوك و برزونسکی نظر از .ان کنیمپژوهش حاضرنزدیک هستند بی

 تفاوت بایکدیگر ها سبک از استفاده در ها، گیری وتصمیم شخصی مسایل حل برای ساخته خود های ونظریه اجتماعی و شناختی فرآیندهای

 همواره فرد اجتنابی،/سردرگم هویت سبک است ،در هویت بحران از ناشی مشکالت با مقابله و اطالعات پردازش های راه ها، سبک این .دارند

 می مشخص هویتی و شخصی مسایل برای گیری تصمیم در زیاد درنگ و تعلل با گروه این دهد؛ می نشان واکنش موقعیتی های درخواست به

 در معنادار تغییر برای علتی هویت، وضعیت در تفاوت که دریافتند دانشجویان، هویت سبک و هویت وضعیت بررسی درهمچنین آنان  .شوند

 موثر انطباق برای اطالعاتی، هویت سبک با دانشجویان .است فردی بین روابط رشد و آموزشی تحصیلی،درگیری مختاری خود و پیشرفت

 هنجاری، سبک با نوجوانان .هستند رو روبه بیشتری مشکالت با اجتنابی /سردرگم هویت سبک دارای افراد و دارند بهتری آمادگی بامحیط،

 حداقل، آگاهی خود بودن، تکانشی با اجتنابی /سردرگم سبک که دهد می نشان تحقیقات .هستند مدار هدف و وجدان با کنترل، خود اغلب

 مانند پیچیده هیجانی های دوره به نسبت فزاینده هوشیاری با نوجوانی ی دوره.است  همراه روابط در ضعیف تعهد و محدود کنترلی خود

 راهبردهای روزافزون به طور نوجوان ، دوره این در .است همراه شود می ناشی ترس احساس یا شرم احساس خشم، ازاحساس که گناه احساس

به طور  .یابد می تغییر جنس و سن حسب بر پرخطر، رفتارهای فراوانی میزان و بنددونوع می کار به ها هیجان مستقل تنظیم برای را پیچیده

کادمیک است که حوزه پژوهش در حیطه استرس مرتبط با دانش آموزان و دانشجویان و آفرسودگی یک موضوع جدی تحصیلی وخالصه 

اجتماعی، شرایط خانوادگی، سبک های -استرس دانش آموزان یا دانشجویان ممکن است با زمینه اقتصادی. را افزایش می دهد تحصیلی

یک . معلمان، جو مدرسه یا دانشکده، درگیری و کمک والدین و بسیاری خصیصه های شخصیتی دیگر آنها همبستگی داشته باشد تدریس

برنامه مداخله جویانه ممکن است ایجاد شود تا از افزایش استرس تحصیلی جلوگیری کند تا آنها را از خستگی هیجانی، فردیت زدایی و 

، مدیران و غیره پزشکانتعداد زیادی پژوهش در حیطه های فرسودگی شغلی به خصوص فرسودگی معلمان، پرستاران، .ناکارآمدی نجات بخشد

بیشتر پژوهش ها در مورد . اما پژوهش های بسیار کمی در حیطه فرسودگی دانش آموزان و دانشجویان شناسایی شده اند. وجود دارد

دانش .ها باید به حیطه دانش آموزان دبیرستانی هم کشانده شود این پژوهش. رکز هستندفرسودگی تحصیلی بر دانشجویان دانشکده ها متم

پژوهش های آتی در حیطه استرس دانش آموزان . آموزانی که در سنین نوجوانی هستند استرس جدی را در جوامع صنعتی تجربه می کنند

  .ردمی تواند در جهت مسائل و مشکالت فرسودگی در بین نوجوانان صورت گی

 :محدودیت های پژوهش

عمده ترین محدودیت این پژوهش جامعه آماری آن است که گروه دانش آموزان دختر شهرستان ایالم بوده است و کوچک بودن جامعه آماری 

با توجه به اینکه رگتر و جوامع دیگر نیز تکرار کردوبنابراین می توان جهت تعمیم پذیری یافته ها،این پژوهش را در نمونه های بز.آن می باشد

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است بنابراین ممکن است نتایج تحت تأثیر سوگیری اجتماعی آزمودنی ها در پاسخ دادن 

ون هردو چ. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است، بنابراین از تفسیر یافته ها می بایست با احتیاط به تبیین پرداخت. به سواالت قرار گیرد

                                                           
1
Kasen,Johnson&cohen 

2 Byrne,Davenport&Mazanov 
3 Rudolph,Lambert,Clark&Krelakowsky 
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ن پرسشنامه به ترتیب و با فاصله زمانی کمی در اختیار دانش آموزان قرار داده شدتا به آنها پاسخ دهند،احتمال بروز خستگی در دانش آموزا

 .عدم پژوهش کافی در این زمینه و مشکل همسو کردن بعضی از یافته ها با نتایج مطالعات دیگر و همچنین وجودداشت

 پیشنهادهای پژوهشی

پیشنهاد می شود که نقش واسطه ای یا تعدیل کنندگی کیفیت  سبک های هویتی دانش آموزان برای ارتقاءپیشرفت تحصیلی در ارتباط با 

از آن جایی که تحقیقات واین پژوهش به صورت آزمایشی و با متغیر های دیگر نیز انجام شود و همچنین سایر متغیرها مورد بررسی قرارگیرد

ه اند که دانش آموزان با سبک های هویتی اطالعاتی وهنجاری از دانش آموزان با سبک هویتی اجتنابی پیشرفت تحصیلی بیشتر زیاد تأیید کرد

و افت تحصیلی کمتری که نتیجه فرسودگی تحصیلی است داشته اند،پس با توجه به این شرایط پژوهش دراین زمینه می تواند در امرتحصیل 

 .. موثرواقع شود

 ی کاربردیپیشنهادها

 . روان شناسان و متخصصان در زمینه سبک های هویتی کتاب ها و نشریاتی را چاپ کرده و در اختیار معلمان مدارس قرار دهند - 1

 .سازمان صدا و سیما در خصوص آموزش راههای جلوگیری از فرسودگی تحصیلی دانش آموزان به خانواده ها برنامه سازی نماید -2

توانند نقش سبک های هویتی را  یج پژوهش می توان گفت، معلمانی که درمدارس به کار مشاوره تحصیلی مشغولند میبا توجه به نتا -1

 .. درکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان به خصوص در سن نوجوانی مدنطرداشته باشند

 رشته است؛ این دانشجویان و تربیتی شناسان روان مهم کارهای فراگیران،از تحصیلی عملکرد بر آن اثر و تحصیلی متغیرفرسودگی شناسایی -9

 .ضروری است آنها یادگیری انگیزش و تحصیلی پیشرفت بهبود دلیل آموزان،به دانش تحصیلی فرسودگی کنترل که طوری به

 

ی والدین و راه های کارگاه های آموزشی و جلسات آشنایی با سبک های هویتی و هویت یابی در دوره نوجوانی و  شیوه های فرزند پرور  -5

کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان برای مشاوران تحصیلی، مربیان و خانواده ها و کلیه دست اندرکاران تعلیم و تربیت توسط 

 . متخصصین برگزار شود

 .بررسی مشکالت تحصیلی نو جوانان از زاویه هویت یابی و انجام مداخالت روانشناختی الزم در این زمینه-9
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