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چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش سبكهاي هويت ،اهداف پيشرفت و درگيري
تحصيلي در پيشبيني پيشرفت تحصيلي به روش تحليل مسيرميباشد.براي انجام اين
تحقيق تعداد  1072دانش آموز دختر پايه دوم شاغل به تحصيل در دبيرستانهاي سبزوار
و نيشابور با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند.به منظور
ارزيابي متغيرهاي پژوهش از پرسشنامهي سبكهاي هويت ( ISI-3برزونسکي،)1997،
مقياس اهداف پيشرفت ( PALSميگلي و همکاران )2000،و پرسشنامهي راهبردهاي
انگيزشي براي يادگيري ( MSLQپينتريچ و ديگروت )1994 ،استفاده شد .معدل
دانشآموزان در پايان سال تحصيلي در چهار درس اختصاصي به عنوان شاخصي از
پيشرفت تحصيلي آنان مدنظر قرار گرفت.نتايج تحليل دادههاي اين تحقيق نشان داد که
مدل با دادههاي پژوهش برازش مناسبي داشته و توانسته است  ٪49پيشرفت تحصيلي را
- 1دانش آموخته دکتراي روانشناسي تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران(اين مقاله مستخرج
از پاياننامه دکتري راضيه خسروجردي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران مي باشد).
 - 2دانشيار دانشگاه تهران
 - 3استاد دانشگاه تهران
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تبين کند و هم چنين رابطه سبك هويت اطالعاتي و پيشرفت تحصيلي تحت تأثير اهداف
تبحري ،تالش ،ارزش تکليف و راهبردهاي پردازش عميق بود بهطوري که سبك هويت
اطالعاتي بر اهداف تبحري اثر مثبت و مستقيم و اهداف تبحري نيز ،بر تالش ،ارزش
تکليف و راهبردهاي پردازش عميق اثر مثبت و مستقيم داشت ،اثر مستقيم تالش ،ارزش
تکليف و راهبردهاي پردازش عميق نيز بر پيشرفت تحصيلي مثبت و در سطح  0/01معنا
دار بود و رابطه سبك هويت هنجاري و پيشرفت تحصيلي نيز تحت تأثير اهداف رويکرد-
عملکرد و تالش قرار داشت به طوري که سبك هويت هنجاري اثر مستقيم و مثبت بر
اهداف رويکرد -عملکرد و اهداف رويکرد-عملکرد هم اثر مستقيم و مثبت بر تالش داشت،
اثر مستقيم و مثبت تالش بر پيشرفت تحصيلي نيز سطح در  /01معنادار بود .ازطرفي
سبك هويت اطالعاتي بر پيشرفت تحصيلي اثر مستقيم و منفي داشت و اثر مستقيم سبك
هويت هنجاري بر پيشرفت تحصيلي معنادار نبود.
كليد واژهها:
سبكهاي هويت ،اهداف پيشرفت(اهداف تبحري ،اهداف رويکرد ،عملکرد) ،درگيري
تحصيلي(تالش ،ارزش تکليف ،راهبردهاي پردازش عميق) ،پيشرفت تحصيلي ،تحليل مسير.

مقدمه:
پيشرفت تحصيلي 1و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه متخصصان آموزش و
پرورش و روانشناسان تربيتي بوده و تحقيقات بسياري را به خود اختصاص دادهاست .از
طرفي نقش برخي فرايندهاي تحولي مثل فرايندهاي شکلگيري هويت 2در پيشرفت و
موفقيت در محيط هاي تحصيلي از اهميت خاصي برخوردارند ،در حالي که کمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند( کاپالن و فالم.)2010 ،3

1

- Academic achievement
- Identity formation
3 - Kaplan & Flum
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از ديد اريکسون ،)1956(1ونظريه تحولي او،کودك با مدرسه رفتن وتعامل با گروه
همسال وبزرگساالني که دانش ومهارتهاي بيشتري دارند و نيز گسترش تواناييها،
يادگيريها ومقابله با چالشها حسي از شايستگي راتجربه ميکند که به او امکان مي دهد
براحساس حقارت چيرگي يابد نتيجه اين احساس مبنايي روانشناختي در جهت
شکليابي هويت او را فراهم مي آورد و يك ساختار هويتي انسجام يافته ،چارچوبي ارجاعي
براي تصميم گيري ،حل مسئله و مقابله با تقاضاهاي زندگي روزمره ،به ويژه انتظارات
زندگي تحصيلي را ايجاد ميکند( کاپالن و فالم.)2009 ،
بر اساس ديدگاه شناختي -اجتماعي ( برزونسکي ،)1993،2هويت هم بعنوان يك
ساختار و هم به عنوان يك فرآيند درنظر گرفته شدهاست .هويت به عنوان ساختار
شناختي ،همچون يك چارچوب ارجاعي براي تفسير تجارب و اطالعات مربوط به خود و
پاسخ دادن به پرسشهايي درباره معناداري و هدفمندي زندگي عمل ميکند و به عنوان
يك فرآيند ،منابعي را مورد توجه قرار ميدهد که نوجوان براي روبهرو شدن و سازگار
شدن با مسائل زندگي روزمره به کار ميبرد .هويت يك سازه چند سطحي است که از
ابعادي با وابستگي متقابل شامل فرآيند ،ساختار ،کارکرد ،بافت و محتوا تشکيل شده است.
سبكهاي هويت تنها روي يکي از ابعاد هويت تمرکز ميکند (برزونسکي.)1992 ،
سبكهاي پردازش هويت ،تفاوتهاي راهبردي هستندکه افراد در تصميمگيري ،درگير
شدن در مسائل شخصي وشکلگيري هويت خود نشان ميدهند.برزونسکي سه جهتگيري
پردازش اطالعات يا سه سبك هويت را تشخيص دادهاست :سبك هويت اطالعاتي،3
سبك هويت هنجاري 4و سبك هويت مغشوش -اجتنابي( 5برزونسکي .)1993 ،افرادي
که سبك هويت اطالعاتي دارند ،اطالعات مربوط به خودشان را فعاالنه ارزيابي و جستو-
جو ميکنند .اين سبك به طور مثبت با سازههاي مقابل رابطه دارد :پيچيدگي شناختي،
1

- Erikson
- Berzonsky
3 - Informational style
4 - Normative style
5 - Diffuse- Aviodant style
2
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خود تاملي ،روش هاي مقابله مساله مدار  ،سطوح باالي عزت نفس  ،سبك پردازش
اطالعات منطقي ،تعهد به اصول اخالقي ،خود مختاري تحصيلي ،1جهت گيريهاي
هدفي ،بهزيستي رواني و جهت گيريهاي ارزشي مثل استقالل و انعطاف پذيري .نوجوانان
با سبك هويت هنجاري وقتي با مسائل مربوط به هويت روبهرو ميشوند به ارزشها و
انتظارات و تجويزهاي اشخاص معنادار زندگي تکيه ميکنند .آنها مفهوم خود بسته و
محکمي دارند و در موقعيت هاي مبهم ،غير قابل انعطاف هستند.اين افراد در حاليکه
متعهّد به اصول اخالقي هستند ولي خودمختاري هيجاني پاييني دارند ،اهداف تربيتي
آنها به وسيله ديگران کنترل ميشود و ارزشهايي مثل سنت  ،امنيت و محافظه کاري را
دروني ميکنند .نوجوانان با سبك هويت مغشوش اجتنابي گرايش به رفتارهايي دارند که
به وسيله تقاضاهاي موقعيتي کنترل ميشود .اين سبك پردازش با سطوح پايين خود
آگاهي ،پافشاري شناختي و عزت نفس و سطوح باالي راهبردهاي شناختي ناکارآمد،
سبك هاي مقابله اي هيجاني ،فقدان اهداف آموزشي و ارزشهايي مثل قدرت و خوشگذراني
رابطه دارند (برزونسکي و کوك2005 ،؛ نرومي و همکاران 1997 ،؛ برزونسکي و کوك،
 2000و دالينگر1995 ،؛ برزونسکي و همکاران.)2011،
در نظريه هدف ،تعيين آگاهانه هدفها باعث هدايت رفتار ميشود يعني هدفي که
شخص براي خود بر ميگزيند ،تعيينکننده چارچوبي است که شخص در آن چارچوب
فعاليتهاي خود را تفسير ميکند يا به آنها واکنش نشان ميدهد و اين امر منجر به پذيرش
الگوهاي مختلف عاطفي ،شناختي و رفتاري مي شود .اهداف به جاي اين که مستقيماً
رفتار را نظم دهند از طريق فرآيندهاي خود تنظيم عمل ميکنند (بندورا .)1989،در واقع
انگيزش مبتني بر هدف يك فرآيند مقايسه شناختي را ايجاد ميکنند و هدف تعيين شده
به عنوان يك معيار مطلوب براي فرد درنظر گر فته ميشود.
در نظريه شکلگيري هويت نيز معيارها و اهداف موجود در «نظريه خود» به عنوان
يك چارچوب ارجاعي براي پردازش و تفسير اطالعات مرتبط با خود عمل ميکنند .و اين
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نظريه راهبردهاي پردازش اطالعات را نيز شامل ميشود که به کوششهاي فرد براي
سازگاري و روبرو شدن با موقعيتها ي زندگي جهت مي دهند در واقع فرد در مواجهه با
موقعيتهاي گوناگون ،به منظور هماهنگ کردن ادراك خود با معيارهاي دروني و اهداف ،به
صورت خودتنظيم عمل ميکند.
پس بطور خالصه ميتوان گفت در نظريه هدف نوعي جهتگيري به سمت درگيرشدن
در موقعيتهاي پيشرفت و يادگيري وجود داردکه در آن اهداف ،الگوهاي شناخت ،عاطفه
و رفتار را هدايت و سازماندهي ميکنند و نهايتا منجر به سازگاري ميشوند و در نظريه
سبکهاي هويت نيز نوعي جهتگيري به سمت درگيرشدن در موضوعهاي مربوط به خود
ديده ميشودکه در آن راهبردهاي شناختي عاطفي ،الگوهاي شناخت ،عاطفه و رفتار را
هدايت وسازماندهي ميکنند و سازگاري را موجب ميشوند.
از طرفي کاپالن و فالم ( )2010رابطههاي متناظري بين سبكهاي هويت مختلف و
اهداف پيشرفت متناظر با آنها برقرار کردهاند .به عنوان مثال آن ها بر اين عقيدهاند که
سبك هويت اطالعاتي با اهداف تبحري اشتراك زير بنايي دارند .سبك هويت اطالعاتي بر
خود و اهداف تبحري بر تکليف متمرکز است .هدف در سبك هويت اطالعاتي تحول خود
از طريق اکتشاف است و هدف در اهداف تبحري تحول شايستگيهاي خود از طريق تسلط
بر تکليف است .بنابراين دانشآموز اطالعاتي ميتواند از طريق تسلط بر تکليف به تحول
شايستگيها و مهارتها و از طريق تحول شايستگيها به تحول خود دست پيدا کند و با
توجه به اين که تحول شايستگي ها قسمتي از تحول خود است اهداف تبحري به نوعي
پيامد سبك هويت اطالعاتي محسوب ميشوند.
با توجه به آنچه گفته شد گرچه نقش متغيرهاي اهدافپيشرفت و مؤلفههاي شناختي،
رفتاري و انگيزشي درگيري تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در مطالعات مختلف مورد
بررسي قرار گرفتهاست ولي رابطه اين متغيرها به همراه متغير سبكهاي هويت کمتر مورد
توجه بودهاست ،لذا هدف اين پژوهش طراحي مدلي براي پيشبيني پيشرفت تحصيلي بر
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اساس متغيرهاي سبكهاي هويت ،اهداف پيشرفت و درگيري تحصيلي ،يا به عبارت
دقيقتر بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي و سبكهاي هويت با در نظر گرفتن نقش واسطهاي

اهداف پيشرفت و درگيري تحصيلي در قالب يك مدل و آزمون برازندگي اين مدل است.
بر اساس پيشينه تحقيق مدل مفهومي روابط بين متغيرهاي تحقيق در نمودار 1-1نمايش
داده شدهاست.
تالش

اهداف
تبحری

پیشرفت

سبك هويت
اطالعاتي

ارزش
تكلیف

تحصیلي
راهبردهای
پردازش عمیق

اهداف
رويكرد -
عملكرد

سبك
هويت
هنجاری

تكلیف
راهبردهاي
پردازش

اهداف اجتناب
 -عملکرد

سبك هويت
مغشوش-
اجتنابي

سطحي

ـــــــ رابطه مثبت
  - -رابطه منفينمودار1-1مدل مفهومي پيشبيني پيشرفت تحصيلي بر اساس سبكهاي هويت:
نقش واسطه اهداف پيشرفت و درگيري تحصيلي.
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يادگيري يکي از متغيرهاي بسيار مهم در نظام آموزشي است،ولي آنچه در مطالعات
مختلف به عنوان شاخص يادگيري بررسي ميشود ،نمرات پيشرفت تحصيلي است لذا
شناخت عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي و موفقيت از جايگاه خاصي در نظام آموزشي
برخوردار است.
براي شناخت بيشتر عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي و تبيين رفتارهاي تحصيلي بايد
به تحول اجتماعي و عوامل انگيزشي به ويژه خصوصياتي که به مفهوم خود وابسته اند
توجه کرد .متغيرهاي انگيزشي از جمله متغيرهاي تاثير گذار بر يادگيري  ،موفقيت و
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به شمار مي آيند که مورد توجه بسياري از متخصصان
حوزه تعليم و تربيت قرار گرفته اند اهداف پيشرفت دانش آموزان و درگيري تحصيلي
دوسازه مهم انگيزشي مرتبط با يادگيري و پيشرفت تحصيلي هستند که اين دو سازه به
همراه سبك هاي پردازش هويت کم تر مورد توجه قرار گرفته اند ،لذا پژوهش حاضر قصد
دارد ،اين سه متغير را با هم در پيشرفت تحصيلي مورد توجه قرار دهد .ارائه مدل هاي
علّي براي تبيين روابط ميان متغيرهاي هويتي ،انگيزشي و پيشرفت تحصيلي به نظريه
سازي و نظريه پردازي و ساخت دانش در اين زمينه کمك کرده و فرضيه هاي مختلفي را
براي آزمودن پيش روي محققان عالقمند به حوزه تعليم و تربيت و به خصوص روان
شناسان تربيتي و آموزشگاهي قرار مي دهد.
رشد دانش و شناخت در مورد خود يکي از عناويني است که مورد توجه همگان بوده و
فصل مشترك رشته هاي گوناگون است .از آن جايي که هسته اصلي مفاهيم هويت و
اهداف پيشرفت را ،خود تشکيل ميدهد تحقيق حاضر با بررسي اين مفاهيم در ارتباط با
يك ديگر ميتواند تصوير جامعتر و واضحتري از مفهوم «خود» ترسيم کند .همچنين با
شفاف نمودن روابط متغيرهاي مربوط به خود و متغيرهاي انگيزشي و شناختي مي توان به
اهداف تربيتي روشن تري دست يافت تا اين مساله مشخص شود که واقعا از دانشآموزان
و مهمتر از آن براي دانشآموزان چه مي خواهيم.
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با توجه به شرايط عصر حاضر اکتساب دانش در يك دوره کوتاه مدت ،جهت آماده
کردن نوجوان براي زندگي در جامعه کنوني ناکافي است ،لذا تعليم و تربيت بايد به سمتي
حرکت کند که يادگيري در تمام طول زندگي را تسهيل کند تا نهايتا منجر به تحول و
رشد شود .بنابراين از طريق بررسي و تأييد ارتباط نظري بين رويکرد فرآيندهاي
شکلگيري هويت و رويکرد اهداف پيشرفت ميتوان به سمت تسهيل «تحول خود»،
يادگيري مادام العمر و جهتگيريهاي سازگارانه در محيطهاي آموزشي و حتي در مقابله
با چالشهاي زندگي حرکت کرد.
از طرفي دوران نوجواني ،به دليل افزايش فاصله بين بلوغ زيستي و اقتصادي طوالني
تر شده و پيشرفت سريع تکنولوژي ،پيدايش رشته هاي متعدد تحصيلي و تخصص هاي
جديد و گسترش ارتباطات و امکانات ،گزينه هاي فراواني را در اختيار نوجوان مي گذارد و
او را د ائم ًا با محرك ها و نقش هاي متناقض و انواع مختلف رفتار و ارزش آشنا مي کند در
نتيجه هويت نامشخص و متغيري را براي فرد مي آفريند .با توجه به اينکه بحران نوجواني
در جامعه ايران به دليل شرايط گذار از سنت ها به تجدد و تنزل هنجارهاي سنتي ،شکل
مضاعف و قابل لمس تري به خود گرفته است و همچنين عدم شناخت و نا آگاهي برخي
دست اندرکاران جامعه و مربيان تربيتي از تغييرات و نيازهاي اين دوره بر اين بحران
دامن مي زند ،لذا مدرسه با ايجاد فرصتهاي رسمي و غيررسمي مي تواند نقش مهمي را
در اين اثنا داشته باشد تا با برنامه ريزي هاي اصولي فرصت هاي جامعي را براي اکتشاف
فراهم کند و روش هاي آموزشي خود را در جهت افزايش انگيزه و درگيري در برنامههاي
مفيد تنظيم کند.
نتايج پژوهش براي برنامه ريزي فعاليتهاي فوق برنامه نيز مي تواند مفيد باشد تا به
نوجوانان کمك کند دانش نسبت به خود را افزايش دهند و استعداد و عالئق خود را
شناسايي و هويت خود را اکتشاف کنند و برنامههاي تربيتي و مداخلههاي بهنگام ميتواند
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به حل مناسب بحرانهاي تحولي به ويژه بحران هويت کمك کند و تجربه موفقيت آميز
دورههاي بعدي رشد روانياجتماعي را تسهيل کند.
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روش:
الف)پرسشنامه سبك هاي هويت :[ISI(3)]1
اين ابزار شامل 40گويه است11 .گويه آن سبك هويت اطالعاتي و 10گويه آن سبك
مغشوش-اجتنابي و 9گويه سبك هنجاري و 10گويه به تعهد هويت اختصاص دارد ،البته
در پ ژوهش حاضر تعهد هويت در زمره متغيرهاي پژوهش نيست .در پژوهش حاضر جهت
بررسي "اعتبار "2مقياس ها از روش اعتبار مرکب 3استفاده شده است .روش سنتي براي
برآورد اعتبار مجموعه گويه ها ،روش آلفا است که توسط کروبناخ معرفي شده است .علي
رغم سادگي و رواج استفاده از اين روش ،مالحظاتي در کاربرد آن وجود دارد که بي
توجهي به آنها باعث برآوردهاي نادقيقي ميگردد از جمله اين مالحظات توجه به
مفروضه هاي اساسي اين روش است .لذا با توجه به دشواري بررسي و برآورد مفروضه هاي
محدود کننده روش آلفا پيشنهاد مي گردد که از روش هاي برگرفته از مدل معادالت
ساختاري استفاده گردد .که يکي از اين روشها اعتبار مرکب است که اين روش عالوه بر
بررسي دقيق مفروضه هاي الزم در ساير روش ها ،مفروضههاي کمتري دارد و به
برآوردهاي نا اريبي از اعتبار منجر ميشود( .کبيري )1389،بنابراين مقدار اعتبار مرکب
براي زيرمقياس اطالعاتي ،هنجاري ،و اجتنابي به ترتيب برابر با  0/56 ،0/51 ،0/71است.
براي بررسي روايي سازه 4از روش تحليل عاملي تأييدي 5استفاده شد که با توجه به
شاخص هاي نيکويي برازش ) (RMSEA=0/043,GFI=0/97,AGFI=0/96ميتوان گفت
که اعتبار سازه در حد مطلوب است.
مقدار ( RMSEA1ريشه ميانگين مجذورات خطاي تقريب) براي مدل هايي که داراي
برازندگي خيلي خوب هستند مساوي يا کمتر از  0/05است و مقادير 0/05تا  0/08نيز
)- Identity style Inventory(ISI

1
2

- Realiability
3
-Composit realiability
4
- Validity
5
- Confirmatory analysis
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نشان دهنده خطاي معقول جامعه است.مقدار (GFIشاخص نکويي برازش) 2و AGFI

(شاخص تعديل يافتگي نکويي برازش) 3براي مدل هاي داراي برازندگي خوب مساوي يا
بزرگتر از 0/9است( .هومن.)1388،
ب) مقياس اهداف پيشرفت ( 4PALSميگلي و همکاران)2000
اين مقياس داراي  14سؤال و سه خرده مقياس مي باشد و کليه سؤاالت آن بر روي
يك طيف ليکرت پنج درجه اي نمره گذاري شده اند .سه خرده مقياس اين پرسشنامه
عبارتند از خرده مقياس اهداف تبحري با 6سؤال ،خرده مقياس اهداف رويکردي-
عملکردي با 5سؤال و خرده مقياس اهداف اجتنابي-عملکردي با 6سؤال.
جهت بررسي اعتبار مقياس از اعتبار مرکب استفاده شد که مقدار آن براي جهت
گيري تبحري  0/78و رويکرد-عملکرد  0/80و جهت گيري اجتناب عملکرد  0/72است.
براي بررسي روايي سازه نيز از «تحليل عاملي تأييدي» استفاده شده است که با توجه به
شاخصهاي نيکويي برازش (  )RMSEA=0/045 ،GFI=0/99، AGFI=0/99.ميتوان گفت
که اعتبار سازه در حد مطلوب مي باشد.
ج)پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري ( (MSLQ)5پينتريچ و ديگروت،
)1994
جهت اندازه گيري ابعاد درگيري تحصيلي (راهبردهاي پردازش سطحي و عميق،
تالش و ارزش تکليف) از خرده مقياس هاي راهبردهاي يادگيري ،ارزش تکليف و تالش
موجود در  MSLQاستفاده گرديد .خرده مقياس راهبردهاي پردازش عميق داراي 10سؤال،
خرده مقياس تالش داراي 4سؤال ،خرده مقياس ارزش تکليف داراي  6سؤال است که کليه
اين سؤالها (24سؤال) بر روي يك طيف ليکرت 5درجه اي نمره گذاري شده اند.
1

-Root Mean Square Error of Approximation.
- Goodness of fit index.
-Adjusted Good ness of fit index
4
)-Patern of Adaptive Learning Scales (PALS
2
3

- Motivated strategies for learning Questionnaire.

5
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جهت ارزيابي اعتبار مقياس ،از اعتبار مرکب استفاده شد مقدار اعتبار مرکب براي
خرده مقياس هاي ارزش تکليف ،تالش ،پردازش عميق و سطحي به ترتيب برابر با ،0/82
 0/61 ،0/77 ،0/61بود .از تحليل عاملي تأييدي براي سنجش روايي سازه استفاده شد .با
توجه به شاخص هاي نيکويي برازش ابزار فوق(،GFI=0/98 ،AGFI=0/97
 )RMSEA=0/047مي توان گفت که روايي سازه مطلوب است.
در پژوهش حاضر معدل دانش آموزان در امتحانات پايان سال در چهار درس
اختصاصي (فيزيك ،شيمي ،هندسه ،رياضي) محاسبه شد و به عنوان شاخصي از پيشرفت
تحصيلي آنان مدنظر قرار گرفت.
اين پژوهش از نوع طرحهاي غيرآزمايشي و به طور دقيقتر از نوع همبستگي است
زيرا ،هدف اين پژوهش ،بررسي ارتباط ميان متغيرها در قالب يك مدل علّي ،از طريق
تحليل مسير است .در پژوهش حاضر جهت تحليل داده ها از روش تحليل مسير و نرم
افزار ليزرل( 8/7جورسکاگ و سوربوم )1989،استفاده شده است ،به اين ترتيب که سبك-
هاي هويت به عنوان متغيرهاي برون زا و متغيرهاي اهداف پيشرفت ،ارزش تکليف ،تالش،
راهبردهاي شناختي سطحي و عميق و پيشرفت تحصيلي به عنوان متغيرهاي درون زا در
نظر گرفته شدند .جامعه ي آماري اين پژوهش را دانش آموزان دختر پايه دوم دبيرستان
هاي شهرهاي سبزوار و نيشابور تشکيل مي دهند ،نمونه براساس روش نمونهگيري
چندمرحله اي انتخاب شد و مجموعاً 1072دانش آموز در نمونه شرکت داده شدند.
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يافته ها:
قبل از ارائه يافتههاي پژوهش ابتدا به ارائه ويژگيهاي توصيفي گروه نمونه (شاخصهاي

ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداکثر نمرات) مي پردازيم.
جدول.1شاخص هاي توصيفي مربوط به گروه نمونه
انحراف

حداقل

حداکثر

متغيرها

ميانگين

معيار

نمره

نمره

2

5

سبك هويت اطالعاتي

3/85

0/47

5

سبك هويت هنجاري

3/71

0/69

1

سبك مغشوش -اجتنابي

2/55

0/66

1

5

اهداف تبحري

4/29

0/58

1/6

5

اهداف رويکرد-عملکرد

3/85

0/77

1

5

تالش

3/65

0/87

1

5

ارزش تکليف

3/81

0/76

1/2

5

راهبردهاي پردازش سطحي

3/68

0/66

1/5

5

راهبردهاي پردازش عميق

3/75

0/69

1

5

پيشرفت تحصيلي

15/45

2/72

10

19/87

مرحله بعد با توجه به اينکه ماتريس کواريانس و ماتريس همبستگي مبناي تجزيه و
تحليل هاي علي هستند ماتريس کواريانس متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش ،ارائه
ميشود.
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جدول.2ماتريس کوواريانس متغيرهاي پژوهش
سبك

سبك

اطالعاتي هنجاري

سبك

اهداف

مغشوش

تبحري

اهداف

اهداف

رويکرد-

اجتناب/

عملکرد

عملکرد

تالش

راهبرد

پيشرفت

ارزش

راهبرد

تکليف سطحي عميق

تحصيلي

سبك هويت اطالعاتي

0/22

سبك هويت هنجاري

0/12

0/48

سبك مغشوش-اجتنابي

-0/07

0/11

0/49

اهداف تبحري

0/130

0/15

-0/11

0/34

اهداف رويکرد-عملکرد

0/07

0/14

-0/03

0/12

0/60

اهداف اجتناب-عملکرد 0/33

0/42

-0/01

0/54

0/51

10/99

تالش

0/12

0/17

-0/12

0/22

0/17

0/39

0/76

ارزش تکليف

0/10

0/15

-0/12

0/23

0/09

0/27

0/59 0/25

0/130

0/14

-0/07

0/17

0/15

0/48

0/48 0/16 0/24

0/11

0/11

-0/01

0/16

0/06

0/19

0/17 0/18 0/23

راهبرد

پردازش

سطحي
راهبرد پردازش عميق

0/44
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2

پيشرفت تحصيلي

-0/10

0/11

-0/29

0/29

0/1

0/33

0/1 0/70 0/98

0/69

7/41
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اطالعات جدول  2نشان مي دهد که متغيرهاي تالش و پيشرفت تحصيلي با ضريب
پراکندگي مشترك  0/98و متغيرهاي ارزش تکليف و پيشرفت با ضريب پراکندگي
مشترك  0/70باالترين ضرايب پراکندگي مشترك دارا هستند.
روشهاي برازش مدل:
از نظر جورسکاگ ( )1991سه چارچوب براي برازش مدلها وجود دارد( :به نقل از
بايرن.)1998 ،1
-1روش تأييدي محض -2 2روش مدلهاي رقيب-3 3روش توليد مدل:4
در پژوهش حاضر از روش سوم براي برازش دادن مدل با دادهها استفاده شد يعني
مدل مفهومي که در نمودار  ،1مشاهده ميشود ،براساس پيشينه پژوهش طراحي شد و در
برازش اوليه ،برازش مدل صورت نگرفت ،بهطوري که شاخصهاي برازش مناسب نبودند و
بعضي از مسيرها معنادار نبودند ،بر اساس روش اکتشافي وبا توجه به پيشينه پژوهش هر
کدام از مسيرهاي غير معنادار يکييکي حذف شدند تا نهايت ًا مدلي که در نمودار 2گزارش
شده است بهدست آمد .در اين مدل شاخصها در حد مناسبي بودند و دليلي براي رد مدل
وجود نداشت.

1
1-11

- model generating.

4
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پارامترهاي برآورد شده شامل ضرايب اثرمستقيم ،ضرائب اثر غيرمستقيم و ضرايب اثر
کل ميباشند که درجدول زير ارايه مي شود.
جدول .ضرايب استاندارد شده اثرات مستقيم ،غيرمستقيم وکل متغيرهاي پژوهش بر يکديگر
اثرهاي کل واريانس تبيين
اثرهاي
اثرهاي
متغيرها
شده
غيرمستقيم
مستقيم
0/49
بر پيشرفت تحصيلي از :
-0/31
**0/51** -0/81
سبك هويت اطالعاتي
0/28
**0/02
0/26
سبك هويت هنجاري
**0/66
**0/66
اهداف تبحري
**0/05
**0/05
اهداف رويکرد-عملکرد
**0/43
**0/43
تالش
**
0/30
**0/30
ارزش تکليف
**0/40
**0/40
راهبرد پردازش عميق
0/39
بر تالش از:
**0/45
**0/45
سبك هويت اطالعاتي
**0/05
**0/05
سبك هويت هنجاري
**
0/59
**0/59
اهداف تبحري
**0/11
**0/11
اهداف عملکرد-رويکرد
0/28
بر ارزش تکليف از:
**0/41
**0/41
سبك هويت اطالعاتي
**0/53
**0/53
اهداف تبحري
0/38
بر راهبرد پردازش عميق از:
**0/48
**0/48
سبك هويت اطالعاتي
**
0/62
**0/62
اهداف تبحري
0/59
بر اهداف تبحري از:
**0/77
**0/77
سبك هويت اطالعاتي
0/17
بر اهداف رويکرد-عملکرد از:
**0/41
**0/41
سبك هويت هنجاري

**<0/01P

*<0/05p

با توجه به اينکه هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي اهداف پيشرفت و ابعاد
درگيري تحصيلي در رابطه ي بين سبك هاي هويت و پيشرفت تحصيلي به روش تحليل
مسير بود در جدول  3ضرايب استاندارد شدهي اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم و کل
متغيرهاي پژوهش آورده شده است .همانطور که در جدول ديده ميشود متغيرهاي برونزا
(سبك هاي هويت اطالعاتي و هنجاري) بر پيشرفت تحصيلي اثر مستقيم دارند اثر مستقيم
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سبك هويت اطالعاتي بر پيشرفت تحصيلي منفي و در سطح  0/01معنادار بود در حالي
اثر مستقيم سبك هويت هنجاري بر پيشرفت تحصيلي مثبت ولي معنادار نبود .اثر
غيرمستقيم سبك هويت اطالعاتي بر پيشرفت تحصيلي  0/56و در سطح  0/01معنادار
است و از طريق اهداف تبحري ،ارزش تکليف ،تالش و راهبردهاي پردازش عميق صورت
مي گيرد و از ميان متغيرهاي درون زا تالش بيشترين اثر مستقيم ( )0/44و اهداف
تبحري بيشترين اثر غيرمستقيم ( )0/67را بر پيشرفت تحصيلي دارد.
نمودار -2نمودار و مسير برآورد پارامترهاي مدل برازش شده پيش بيني پيشرفت
تحصيلي (مدل برون داد).
مشخصه هاي نيکويي برازندگي مدل پيش بيني پيشرفت تحصيلي در جدول 4
گزارش شده است
جدول -4شاخصهاي نيکويي برازش مدل
شاخص
x2
df

برآورد
نسبت مجذورکا

2/6

بهدرجهآزادی

GFI

نيکويي برازش

0/99

AGFI

نيکويي برازش تعديل شده

0/98

NFI

برازندگي نرم شده

0/99

CFI

برازندگي تطبيقي

0/99

RMSEA

ريشه خطاي ميانگين مجذور

0/040

RMR

ريشه ميانگين مجذور باقي مانده

0/022

با توجه به مشخصه هاي نيکويي برازش که در جدول  4گزارش شده برازش مدل
پيش بيني پيشرفت تحصيلي در سطح خوبي است.
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بحث و نتيجه گيري:
هدف اصلي پژوهش حاضر ارائه الگويي علي جهت تبيين روابط بين سبکهاي پردازش
هويت ،اهداف پيشرفت و مؤلفههاي مختلف درگيري تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در
دانش آموزان دختر بود .براي نيل به اين هدف با توجه به رويکرد شکل گيري هويت
(برزونسکي ،بوسما ،کنن ،گروتيوانت) و رويکرد انگيزش پيشرفتِ اهداف پيشرفت (ايمز،
کاوينگتون ،دوئك و اليوت ،الگيت و اليوت ،مايرومسي و پينتريچ) و پيشينه نظري و
تجربي آنها ،يك مدل مفهومي پيشنهاد شد و با استفاده از روش تحليل مسير مورد آزمون
قرار گرفت.نتايج تحليل مسير نشان دادند که مدل پيشنهادي با داده هاي اين تحقيق
برازش خوبي دارد و توانسته است  %49واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين کند.
مدل برازش شده نشان مي دهد سبك هويت اطالعاتي اثر غيرمستقيم و مثبت بر
پيشرفت تحصيلي دارد که درواقع رابطه سبك هويت اطالعاتي با پيشرفت تحصيلي از
طريق اهداف تبحري وابعاد درگير ي تحصيلي واسطه گري مي شود .بدين صورت که
سبك هويت اطالعاتي از طريق اثر علي مستقيم ومثبت روي اهداف تبحري واهداف
تبحري نيز از طريق اثر علي مستقيم و مثبت روي راهبردهاي پردازش عميق ،ارزش
تکليف و تالش بر پيشرفت تحصيلي اثرمي گذارد .اين يافته دال بر اين است که دانش
آموزاني که اطالعات مدار هستند جهت گيري تبحري را برمي گزينند يعني همواره در
جستجوي چالش هستند و از درگير شدن با مسائل جديد واهمهاي ندارند و بر بسط و
گسترش اطالعات جديد و بهبود سطح قابليتها و باالبردن احساس خودکارآمدي تأکيد
دارند( .ايمزو آرچر .)1988،1اين افراد به دليل اين که براي اهداف خود و تکاليف ارزش
زيادي قايل اند براي جامع عمل پوشاندن به آنها ودستيابي به معيارهاي باال تالش زيادي
مي کنند واز راهبردهاي پردازش عميق استفاده مي کنند و در نتيجه از عملکرد تحصيلي
بااليي برخوردارند .سبك هويت هنجاري نيز اثر مثبت و غيرمستقيم بر پيشرفت تحصيلي
-Ames&Archer.

1
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دارد که از طريق اهداف رويکرد-عملکرد و تالش اعمال مي شود بررسي ادبيات نظري نيز
حکايت از آن دارد که دانشآموزان با سبك هويت هنجاري "نظريه خود" را بدون نقادي و
با توجه به ارزشها ،باورها و اهداف افراد معنادار زندگي خود گسترش ميدهند لذا در
محيط تحصيلي نيز اهدافي را بر ميگزينند که بتوانند ارزش "خود" را نزد افراد مهم که
شامل والدين و معلمان ميشوند ،حفظ کنند بنابراين به اهداف و جهتگيريهايي رو مي-
آورند که تمرکز آنها کسب شايستگي نسبت به ديگران است و ميخواهند از طريق مقايسه
و پيشي گرفتن از ديگران منزلت و ارزش خود را افزايش دهند لذا براي انجام درست
تکاليف و مسؤليتها تالش زياد ميکنند ولي چون حفظ ارزش خود همواره اضطرابهايي
را به همراه دارد نمي توانند از راهبردهاي پردازش عميق استفاده کنند و سطحي با تکاليف
برخورد ميکنند (ايمز ،1992،دوئك. )1989،
اين يافته نيز با مدل مفهومي ارائه شده همخوان است با اين تفاوت که در مدل
مفهومي رابطه اهداف رويکرد-عملکرد با پيشرفتتحصيلي توسط تالش و راهبردهاي
پردازشسطحي واسطهگري ميشد ولي در اين مدل مسير اهداف رويکرد-عملکرد به
راهبردهاي پردازش سطحي و راهبردهاي پردازش سطحي به پيشرفت تحصيلي به دليل
عدم معناداري حذف شدهاست.همچنين يافتههاي پژوهش در مورد نقش واسطهاي تالش
بين اهداف رويکرد-عملکرد و پيشرفت تحصيلي با نتايج پژوهشهاي اليوت ،مكگريگور
وگيبل ( ،)1999ميگلي و کاپالن و ميدلتن()2001وسينگ ،گرانويل و ديکا ()2002
همسو است ولي درمورد نقش واسطه راهبردهاي پردازش سطحي بين متغيرهاي نامبرده
با نتايج پژوهشگرين وميلر( ،)1996اليوت و مكگريگور ( )2001و اليوت وتراش
( )2001هماهنگي وجود ندارد.
از طرفي سبك هويت اطالعاتي و سبك هويت هنجاري بر پيشرفت تحصيلي اثر
مستقيم نيز دارند ولي اثر مستقيم سبك هويت اطالعاتي بر پيشرفت تحصيلي منفي و
معنادار است که اين يافته برخالف نتايج بدست آمده از پژوهش برزونسکي و
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کوك( )2005و حجازي و همکاران ( )2009است اما سبك هويت هنجاري اثر مستقيم و
مثبت بر پيشرفت تحصيلي دارد ولي اين اثر غيرمعنادار است براي تبيين اين يافته ها مي
توان به اين مسأله اشاره کرد که نظريه سبك هاي هويت برزونسکي ( )1989مبتني بر
الگوي شناختي-اجتماعي هويت است ،اين الگو به مطالعه راهبردها و فرآيندهايي مي
پردازد که افراد ،براي ساخت و اصالح هويت خود به آن مي پردازند يا از آن اجتناب مي
کنند ،ديدگاه برزونسکي انسان را موجودي خودمختار و کنشگر در نظر مي گيرد که فکر
مي کند ،اراده مي کند و خود تنظيم است و واقعيت را آزمون ميکند ،اين الگو بر ديدگاه
سازنده گرايي مبتني است که در اين ديدگاه افراد نقش فعالي در ساختن دانش خود
نسبت به اين که چه کسي هستند دارند( .برزونسکي .)1993 ،از طرفي در سبك هويت
اطالعاتي ،اکتشاف يك عنصر حياتي است .بنابراين افراد داراي سبك هويت اطالعاتي که
به دنبال بررسي گزينه هاي مختلف هستند با روش هاي آموزش و سنجش مبتني بر
سازنده گرايي مثل روش هاي اکتشافي سازگاري بيشتري دارند و در محيط هايي که
مشوق خودگرداني و خودمختاري هستند بهتر عمل مي کنند برعکس افراد با سبك هويت
هنجاري در محيط هاي يادگيري داراي ساختار باال و کنترل شده بهتر عمل مي کنند،
شايد بتوان گفت محيط تحصيلي نمونه مورد پژوهش ،يك محيط ساختارمند و کنترل
شده بوده است که افراد داراي سبك هويت اطالعاتي نتوانسته اند خوب عمل کنند در
حالي دانش آموزان داراي سبك هويت هنجاري بهتر عمل کرده اند.
از طرفي شايد به نوعي نمرات پيشرفت تحصيلي هم به خوبي نتوانسته اند افراد را از
يگديگر تفکيك کنند به ويژه اين که در پژوهش حاضر معدل نمرات چهار درس
اختصاصي شيمي ،فيزيك ،هندسه و رياضي به عنوان نمره پيشرفت تحصيلي محسوب
نشده است که اين دروس ،دروس ساختارمندي هستند که چون در کنکور تجربي و
رياضي از اهميت برخوردارند معلمان به دليل حجم زياد کتب درسي و براي اينکه بتوانند
در يك زمان کم ،اطالعات زيادي را انتقال دهند با يك برنامهي از قبل تعيين شده پيش
ميروند و فرصت اکتشاف و تفکر کمتر به دانش آموزان داده مي شود .مهمتر اينکه هنوز
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روش هاي قديم آموزش و سنجش بر سيستم آموزشي حاکم هستند و معلمان با آن خو
گرفته اند و از روش هاي سنجش محدودتري که تفاوت شيوه هاي ارائه اطالعات در آن ها
کمتر به رسميت شناخته مي شود استفاده مي کنند ،بنابراين دانش آموزان اطالعات مدار
نمرهي کمتري ميگيرند.
بعضي از مسيرها به دليل عدم معناداري از مدل حذف شدهاست مثال مسيرهاي سبك
هويت مغشوش-اجتنابي به اهداف اجتناب -عملکرد ،اهداف اجتناب -عملکرد به راهبردهاي

پردازش سطحي و ارزش تکليف و راهبردهاي پردازش سطحي و ارزش تکليف به پيشرفت
تحصيلي و ..اين مساله خالف مدل مفهومي ارائه شده است ،زيرا در مدل مفهومي سبك
هويت مغشوش اجتنابي بر اهداف اجتناب-عملکرد اثر مثبت و اهداف اجتناب-عملکرد بر
ارزش تکليف اثر منفي و بر راهبردهاي پردازش سطحي اثر مثبت دارد و راهبردهاي
پردازش سطحي بر پيشرفت تحصيلي اثر منفي دارد .سبك هويت مغشوش-اجتنابي در
مدل مفهومي بر اهداف اجتناب-عملکرد اثر مثبت دارد ولي در اين پژوهش اين مسير
معنادار نشده است که اين يافته خالف يافته پژوهش ذاکري و کهولت ( )2009است آنها
بين سبك هويت مغشوش-اجتنابي و اهداف اجتناب-عملکرد رابطه مثبت يافتند .البته
کاپالن و فالم ( )2010عنوان ميکنند که ارتباطهاي نظري در مورد سبك هويت
مغشوش-اجتنابي با اهداف کار -اجتنابي ،اهداف اجتماعي و اهداف اجتناب عملکرد،
مالحظه کارانهتر از ارتباطهاي ساير سبكها با اهداف پيشرفت متناظر با آنهاست گرچه
بعضي از شباهتها در مورد فرآيندهاي زيربنايي سبكهاي هويت مغشوش-اجتنابي با
اهداف کار اجتنابي ،اهداف اجتناب-عملکرد و اهداف اجتماعي وجود دارد ولي شايد بهتر
باشد در رابطه با سبك هويت مغشوش-اجتنابي تعدادي زير گروه در نظر گرفته شود
بنابراين دراين زمينه ،مطالعات تجربي و پژوهشهاي آزمايشي بيشتري الزم است لذا اين
يافته ميتواند به گونهاي به درستي نظرات پژوهشگران نامبرده صحه بگذارد.
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بنابراين درکل مي توان گفت شايد تفاوتهاي مشاهده شده بين مدل مفهومي يعني
پيشينه پژوهش با مدل برازش شده به دليل گروههاي سني متفاوت ،محيطهاي آموزشي
مختلف ،جنسيت و حتي ابزار متنوع باشد.
در نتيجه آنچه مدارس و محيط هاي آموزشي مي بايست به آن توجه کنند تغيير
رويکردهاي آموزشي به سمت رويکردهاي آموزشي و پرورشي است .رسالت مدارس در
کنار اندوختن دانش مي بايست معطوف به ارتقاي توانايي ها و قابليت هايي شود که براي
زندگي موفق مورد نياز ميباشد .برنامه هاي آموزشي در مورد طراحي فرصت هاي مناسب
رسمي و غيررسمي (فوق برنامه) به منظور افزايش دانش نسبت به "خود" به شکل گيري
هويت منسجم کمك مي کند و اين زيرساخت ها نهايتاً بر سازگاري افراد اثر مي گذارند.
به ويژه طراحي محيط هاي آموزشي مناسب براي دختران که پرورش نسل آينده به عهده
آنهاست مهم تر جلوه مي کند..
امروزه با طوالني شدن سال هاي تحصيل و به تأخير افتادن اشتغال و ازدواج ،نوجوانان
براي سال هاي طوالني درگير سرگرداني هويت هستند و نسبت به ارزش هاي توصيه شده
از سوي والدين و متوليان تربيت به ديده ترديد نگاه مي نگرند ،در حالي که ارزش هاي
جديد شخصي را شکل نداده اند .آشنايي با الگوي پردازش شناختي-اجتماعي هويت و
دانش نسبت به تغييرات فرهنگي از تکيه بر سبك هويت هنجاري به سوي سبك هويت
اطالعاتي بر جهت گيري هاي تربيتي اثر مي گذارد .امروزه والدين و متوليان تربيت بيش
از هميشه به قابليت هاي منطقي و اطالعاتي براي کمك به شکل گيري هاي تعهدات
هويتي نوجوانان نياز دارند.
همچنين با توجه به اهميت تالش در بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان ،توصيه
ميشود خانوادهها ،معلمان و نهادهاي آموزشي انگيزه ،فعاليت و تالش بيشتر را در دانش
آموزان پديد آورند و عواملي را که منجر به دلزدگي آنان از درس و تحصيل مي شود از
بين ببرند .از سوي ديگر با توجه به تأثير مستقيم راهبردهاي شناختي و ارزش تکليف بر
پيشرفت تحصيلي پيشنهاد مي شود تکاليف و موضوعات درسي جذاب ،مفيد و قابل کاربرد
در زندگي روزمره تدارك ديده شود تا عالقه و انگيزش دانش آموزان را تحريك کند و
سرمايه گذاري هاي شناختي و رفتاري را موجب شود.
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