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چکيده
هدف از تحقيق حاضر تعيين رابطه بين سبکهای
هویت ،بهداشت رواني دوران بلوغ ،افسردگي و موفقيت
تحصيلي در دانشآموزان پسر دبيرستانی قم است .جامعه
مورد مطالعه شامل  16813دانشآموز پسر دبيرستانی شهر
قم در سال تحصيلي  1386-87است و نمونه مورد مطالعه
از
استفاده
با
که
ميباشد
دانشآموز
شامل260
نمونهگيری خوشهاي چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار
پژوهش آزمون سبکهای هویت برزونسکی( ،)1989چك ليست
بهداشت رواني كومار و پرسشنامه افسردگي بك ()1999
بود .داده ها با آزمون همبستگی پيرسون تحليل شد.
نتایج در سطح  ./99اطمينان نشان داد که رابطه بين
سبک هویت اطالعاتی با موفقيت تحصيلي رابطه مستقيم و
معنادار به دست آمد و از سوي دیگر بين سبک هویت
اطالعاتي با سبک هویت سردرگم ،تعهد هویت ،مشكالت
رواني دوران بلوغ و افسردگي رابطه منفي و معنادار
به دست آمد .هم چنين رابطه موفقيت تحصيلي با مشكالت
رواني دوران بلوغ و افسردگي رابطه منفي و معنادار
بود .بين سبک هویت سردرگم با مشكالت رواني دوران
بلوغ و افسردگي رابطه مثبت و معنادار به دست آمد.
 1دانشجوي دكتري مشاوره شغلي -دانشگاه اصفهان
 2عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
 3كارشناس ارشد رفاه اجتماعي
 4دانشجوی كارشناس ارشد مددکاری اجتماعی– دانشگاه علوم
بهزیستي و توانبخشي تهران
 5كارشناس روان شناسي عمومي
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باالترین ميزان تعهد هویت در سبك هویت هنجاري مشاهده
شد و جالب آنكه تعهد هویت با مشكالت رواني دوران
بلوغ رابطه مثبت و معنادار داشت یعني دانش آموزاني
كه ميزان تعهد هویت باالتري داشتند از مشكالت رواني
دوران بلوغ بيشتري برخوردار بودند .نتایج به دست
آمده در این تحقيق با اكثر تحقيقات صورت گرفته
پيشين از جمله تحقيقات برزونسكي همسو است.
كليد واژهها
افسردگي ،بهداشت رواني بلوغ ،دانشآموزان پسر
دبيرستاني ،سبک های هویت ،موفقيت تحصيلي.

مقدمه
از نظر کاپالن 1و سادوک« ،)1385(2سالمتروانی آن
حالت بهزیستی است ،که افراد قادر میباشند به
راحتی درون جامعه شان عمل کنند و پيشرفتها و
خصوصيات شخصی برایشان رضایتبخش باشد».
از نظر دوویچ 3و فيشمن )1962( 4مالک های مهم
سالمت روانی عبارتند از :الف)شناخت خود و محيط
ب)استقالل فردی ج) رفتار بهنجار و منطبق با
معيارهای جامعه د) یکپارچگی شخصيت .آلپورت 5از
افراد برخوردار از سالمت روان به انسان بالغ یاد
میکند .از نظر وی افراد سالم در سطح معقول و
آگاه عمل کرده ،از قيد و بندهای گذشته آزادند و
نسبت به نيروهایی که آنها را هدایت میکنند،
آگاهی داشته و میتوانند برآنها چيره شوند (نقل
از گنجی.)1382 ،
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نوجواني1
و
كودكي
بين
انتقالي
مرحله
عوامل
چون
.)1384
است(بيابانگرد،
بزرگسالي
زیستي ،رواني و اجتماعي تواما در بروز دوره
نوجواني دخالت دارند ،تعيين سن دقيقي براي آغاز
و پایان آن امكانپذیر نيست (شفيع آبادي.)1379 ،
از آن جا كه مدت این دوره ،سالهاي زیادي را در
بر ميگيرد ،اغلب به مراحلي تقسيم ميگردد .اصطالح
اوائل نوجواني براي گروه سني  12-14ساله است.
اواسط نوجواني براي گروه جنسي  14-17ساله و
اواخر نوجواني به گروه سني 17-22ساله اطالق ميشود
و بلوغ 2پسران معموال در دوره دوم یعني اواسط
نوجواني رخ ميدهد( .بيابانگرد)1384 ،
ورود به دوره نوجواني با تغييرات مهمي از
جمله بلوغ جنسي و رفتار ریسك كردن و توانایيهاي
جدید شناختي همراه است (برگر .)2001 ،3بلوغ تنها
رشد جسمي و ظه ور عالئم جسمي نيست بلكه از لحاظ
عاطفي ،رواني و اجتماعي نيز نوجوان باید بالغ
گردد و به عقيده برخي نوجواني برزخي بحراني بين
كودكي و بزرگسالي است .اولين واكنش نوجوانان در
برابر بلوغ ،تعجب است و گاهي در برخي از آنها
حالت ترس شكل ميگيرد كه اگر نوجوانان با آگاهي
و آمادگي وارد این دوران شوند با تعجب و ترس
روبرو نميشوند (روشن  .)1378از لحاظ رواني
نوجوانان به زودرنجي ،احساساتي بودن ،كمروئي،
گوشهگيري ،درون گرایي ،برتري جویي ،جلب توجه
كردن و مخالفت كردن گرایش دارند(خسروپور.)1383 ،
از لحاظ مشكالت رفتاري ميتوان به افسردگي،
رفتارهاي خشونتآميز ،خودكشي ،مصرف داروها،
روسپيگري ،مشكالت مدرسه ،فرار از منزل اشاره كرد
(كاپالن و سادوك .)1385 ،در این دوران ،نوجوان به
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مذهبي،

سياسي

و

تصميمگيري در حوزههاي شغلي،
جنسي ميپردازد(مارسيا.)1967 ،1
به عقيده اریكسون ،2نوجواني دوران هویت یابي
است و هویت 3عبارت است از «یك احساس نسبتا
پایدار از یگانگي خود» .اریكسون مراحل زندگي هر
فرد را از ابتداي تولد تا پایان عمر به هشت
مرحله رواني – اجتماعي تقسيم ميكند كه مرحله
پنجم شامل دوران نوجواني یعني  12-19سالگي است
كه هویت فرد شكل ميگيرد و اریكسون آن را «وحدت
هویت »4در برابر «بحران هویت »5نامگذاري كرده
است (راس.)1382 ،6
طبق نظریه اریکسون( )1968هویت نشانه سالمت
روانی است و هویت در مقابل سردرگمی هویت ،نشانه
یک شخصيت سالم در فرد است .مارسيا ( )1966بيان
کرد که بين هویت و سالمت روانی ارتباط وجود
دارد .عدهای هویت را دارای سه کارکرد اساسی
میدانند :افزایش توان گزینشی ،ایجاد امکان
ارتباط با دیگران ،نيرو بخشی وانعطاف پذیری
انسان(سجادی.)1384 ،
برزونسكي )2000(7با بررسي زیربناهاي شناختي-
اجتماعي وضعيت سبكهای هویت ،8سه سبك اطالعاتي،9
هنجاري 10و سردرگم /اجتنابي 11را فرض نمود این
سبك ها در واقع شيوه هاي شناختي -اجتماعي براي
پردازش اطالعات مرتبط با خود هستند.
1
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سبك اطالعاتي :ظاهرا سازگارانهترین سبك
ميباشد و سازوكار كنار آمدن براي اداره
موقعيتهاي روزانه است .افراد با سبك هویت
اطالعاتي ،به صورت فعال و آگاهانه به جستجوي
اطالعات و ارزیابي آنها ميپردازند و سپس اطالعات
مناسب را مورد استفاده قرار ميدهند (برزونسكي،
 .)1990جهتگيری هویت اطالعاتی با تعمق در باره
خود ،تالشهای مقابله ای مسئله مدار ،سبک معرفتی
منطقی ،احساس نياز به شناخت ،پيچيدگی شناختی،
تصميم گيری هدفمند ،وظيفه شناسی ،پذیرش و هویت
موفق رابطه مثبت نشان میدهد (برزونسکی و کاک،1
.)2000
سبك هنجاري  :بر پایهي تقليد و پيروي از
افراد مهم در زندگي فرد بنا شده است و شامل یك
و
ثابت
خودپنداري
و
ذهني
بستهي
دیدگاه
سركوبكنندهي اكتشاف است .این روش بسيار نزدیك
به وضعيت تفویض اختيار مارسيا است .نوجوانان با
سبك هویت هنجاري ،نسبت به موضوعات هویتي و
تصميمگيريها به همنوایي 2با انتظارات و دستورات
افراد مهم و گروههاي مرجع ميپردازند .آنها به
طور خودكار ،ارزشها و عقاید را بدون ارزیابي
آگاهانه ميپذیرند و دروني ميكنند؛ تحمل كمي
براي مواجه شدن با موقعيتهاي جدید و مبهم دارند
و نياز باالیي براي بسته نگه داشتن ساختار خود
نشان ميدهند (برزونسكي.)1992 ،
برخورد
نماد
:
سردرگم/اجتنابي
سبك
طفرهآميز در مشكالت است .راهبردهاي متمركز بر
هيجان كه با سطح پایيني از تعهد و اعتماد به
نفس و نيز بيثباتي خودپنداري همراه ميباشد.
ّل و
افراد با سبك هویت سردرگم -اجتنابي ،تعل
درنگ ميكنند و تا حد ممكن سعي در اجتناب از
پرداختن به موضوعات هویت و تصميمگيري دارند
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(بروزنسكي .)1990 ،در موقعيتهاي تصميمگيري،
آنها ضمن اطمينان كمي كه به توانایي شناختي خود
دارند ،معموال پيش از تصميمگيري ،احساس ترس و
اضطراب نيز دارند و در تصميمگيري معموال از
راهبردهاي تصميمگيري نامناسب مانند اجتناب
كردن ،بهانه آوردن و دليل تراشي استفاده ميكنند
(برزونسكي و فراري1996 ،1؛نقل از حجازی و فرتاش،
.)1385
2
تعهد  ،یك چارچوب ارجاعي از ارزشها و
باورهاست كه ممكن است خودساخته یا تجویز شده از
جانب دیگران باشد(برزونسكي .)2003 ،تعهد بر
مبناي فرایند تصميم گيري شامل اتخاذ نظر،
انتخاب و ردكردن قرار دارد« .تعهد عبارتست از
تثبيت و اتخاذ تصميم هایي نسبتا بادوام و
سرمایه گذاري شخصي روي این تصميم ها» (بورن،3
1987؛نقل از جوادی.)1387 ،
با توجه به اینكه تحقيقات نشان ميدهد كه
متغيرهاي سبکهای هویت ،بهداشت رواني دوران
بلوغ ،افسردگي و موفقيت تحصيلي ارتباط متقابل
دارند محقق قصد دارد این متغيرها را در دانش
آموزان پسر دبيرستاني ایراني بررسي كند و با
توجه به پيشينه موجود فرضيه هایي مطرح شد كه
عبارت بودند از:
بين سبک هویت اطالعاتی با موفقيت تحصيلي و
بهداشت رواني دوران بلوغ رابطه مستقيم وجود
دارد.
بين سبک هویت سردرگم با افسردگي و مشكالت
رواني دوران بلوغ رابطه مستقيم وجود دارد.
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روش
جامعه آماری شامل  16813دانش آموز پسر
دبيرستانهای قم در سال تحصيلی 1386-87بود.
تعداد کل نمونه های انتخاب شده  260نفر بود.
این نمونهها به صورت نمونه گيری خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب شدند به این صورت كه از چهار
منطقه موجود در قم ،دو منطقه و از هر منطقه نيز
دو مدرسه انتخاب شد و در مرحله بعدي از هر
مدرسه چند كالس مورد مطالعه قرار گرفت.
ابزار پژوهش عبارتند از:
1
الف  -پرسشنامه سبكهاي هویت ( :(ISI-6Gاین
پرسشنامه سه سبك هویت شامل سبك هاي اطالعاتي،
هنجاري و سردرگم /اجتنابي را ارزیابي ميكند و
بعد چهارم آن تعهد هویت است .براي اولين بار به
وسيله برزونسكي( )1989ساخته شد و سپس دوباره
توسط خود او مورد تجدید نظر شد .این پرسشنامه
 40سوال دارد كه  11سوال آن در ارتباط با سبك
هویت اطالعاتي 10 ،سوال آن در ارتباط با سبك
هویت سردرگم /اجتنابي و  9سوال آن مربوط به سبك
هویت هنجاري است .عالوه بر سه سبك هویت  10سوال
نيز در ارتباط با تعهد هویت است که برای تحليل
ثانویه استفاده میشود و سبک هویتی محسوب
نمیشود .پاسخها بر اساس مقياس ليكرت  5درجهاي
تنظيم شده است (نقل از ميرزاجانی.)1386 ،
برزونسكي ( )1992آلفاي كرونباخ  0/62را براي
سبك هویت اطالعاتی و  0/66را برای سبک هویت
هنجاری و  0/73را برای سبك هویت سردرگم/
اجتنابي گزارش کرد .فارسينژاد ( )1383آلفاي
كرونباخ  0/77را براي سبك هویت اطالعاتي0/60 ،
را براي سبك هویت هنجاري 0/66 ،را براي سبك
پژوهشن
امه
تربيتي
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هویت سردرگم /اجتنابي و  0/68را براي تعهد هویت
گزارش داد(نقل از ميرزاجانی.)1386 ،
ب – پرسشنامه افسردگي بك :1پرسشنامه افسردگي
بك در سال  1961به وسيله بك و همكاران ساخته
شد .این پرسشنامه یك پرسشنامه خودگزارشي 21
آیتمي است كه براي سنجش شدت افسردگي و تعيين
نشانگان افسردگي در جمعيت بيماران و افراد
بهنجار كاربرد دارد .در تحقيقي كه براي بررسي
مختصات روانسنجي این پرسشنامه در ایران صورت
گرفت اعتبار كل پرسشنامه  ./91به دست آمد
(دابسون 2و محمد خاني.)1386 ،
در تحقيقي كه بر روي  196دانشجوي پسر
دانشگاه شهيد چمران اهواز صورت گرفت ضریب آلفاي
كرونباخ براي كل پرسشنامه  ./87به دست آمد.
پایایي
ضریب
و
./83
تنصيف
پایایي
ضریب
بازآزمایي به فاصله سه هفته  ./49گزارش شد.
همچنين ،ضریب همبستگي بين پرسشنامه و خرده
مقياس افسردگي از پرسشنامه  ./60 MMPIمحاسبه
شد( رجبي ،عطاري و حقيقي.)1380 ،
3
ج -چك ليست بهداشت رواني كومار  :این چك
ليست توسط كومار تهيه شده است و  6وضعيت رواني
و  5وضعيت جسماني را از طریق طيف ليكرت مورد
سنجش قرار ميدهد سپس نمره (Aنمره رواني) و نمره
( Bوضعيت جسماني) و یك نمره كل از جمع دو وضعيت
بدست مي آید.
د -موفقيت تحصيلي :براي سنجش موفقيت تحصيلي
دانشآموزان معدل تحصيلي مالك قرار گرفت.
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یافتهها
در این بخش ابتدا در جدول ( )1اطالعات مربوط
به سال تحصيلی و رشته تحصيلی دانشآموزان ارائه
شده است.
جدول  -1اطالعات مربوط به سال تحصیلي و رشته تحصیلي دانش آموزان
فراوانی

درصد

سال تحصيلی
فراوانی درصد
اول  31/8 83اول 31/8 83
دوم  30/2 78ریاضی 25 65
سوم  38 96تجربی 22 57
جمع  100 260انسانی 21/2 55
جمع 100 260

رشته

تحصيلی

جدول  1نشان مي دهد كه تعداد كل دانش
آموزان  260نفر است كه از این تعداد  31/8درصد
دانش آموز سال اول دبيرستان 30/2 ،درصد دانش
آموز سال دوم دبيرستان و  38درصد دانش آموز سال
سوم دبيرستان هستند كه رشته تحصيلي دانش آموزان
هم به صورت فراواني و درصد نمایش داده شده است.
بين سبک هویت اطالعاتی با موفقيت تحصيلي و
بهداشت رواني دوران بلوغ رابطه مستقيم وجود
دارد.
بين سبک هویت سردرگم با افسردگي و مشكالت
رواني دوران بلوغ رابطه مستقيم وجود دارد.
به منظور آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگی
پيرسون استفاده و خالصه محاسبات در جدول () 2
نشان داده شده است.
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جدول -2ضرایب همبستگي متقابل سبك هاي هویت ،مشكالت رواني
بلوغ ،افسردگي و موفقیت تحصیلي
تعهدهویت افسردگي

 M SDس اطالعاتی س هنجاری س سردرگم
مشكالت رواني موفقيت تحصيلي
سبک اطالعاتی 1 ./87 36/30
سبک هنجاری 1 - ./118 ./32 36/07
سبک سردرگم 1 ./120 - ./246** ./46 29/42
تعهدهویت 1 ./084 ./417** - ./371** ./34 21/40
افسردگي 1 ./076 ./199** - ./118 - ./546** ./51 8/11
مشكالت رواني ./131** ./196** ./083 - ./575** ./33 13/39
**1 ./525
معدل تحصيلي - ./230** - ./205** ./847** ./32 14/42
**1 - ./585** - ./499** - ./361

* p ≥ ./05 ** p≥ ./01
جدول  2نشان ميدهد كه در سطح  ./99اطمينان،
رابطه بين سبک هویت اطالعاتی با موفقيت تحصيلي
رابطه مستقيم و معنادار است و از سوي دیگر بين
سبک هویت اطالعاتي با سبک هویت سردرگم ،تعهد
هویت ،مشكالت رواني دوران بلوغ و افسردگي رابطه
منفي و معنادار وجود دارد .هم چنين رابطه
موفقيت تحصيلي با مشكالت رواني دوران بلوغ و
افسردگي رابطه منفي و معنادار بود .بين سبک
هویت سردرگم با مشكالت رواني دوران بلوغ و
افسردگي رابطه مثبت و معنادار به دست آمد.
باالترین ميزان تعهد هویت در سبك هویت هنجاري
مشاهده ميشود و جالب آن كه تعهد هویت با مشكالت
رواني دوران بلوغ رابطه مثبت و معنادار داشت
یعني دانش آموزاني كه ميزان تعهد هویت باالتري
داشتند از مشكالت رواني دوران بلوغ بيشتري
برخوردار بودند.
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در این بخش یافته هاي تحقيق با تحقيقات
پيشين مقایسه و تبيين خواهد شد .در رابطه با
فرضيه اول كه بين سبک هویت اطالعاتی با موفقيت
تحصيلي و بهداشت رواني دوران بلوغ (مشكالت رواني
كمتر) رابطه مستقيم ومعنادار بدست آمد .نتایج
مطالعه برزونسکی و کاک ( )2000نشان داد که
دانشجویان با سبک اطالعاتی در مقایسه با
دانشجویان با سبکهای هنجاری و سردرگم در
خودبسندگی،
تحصيلی،
خودمختاری
مقياسهای
مهارتهای زندگی ،احترام و تحمل افراد متفاوت از
خود ،ایجاد روابط صميمانه ،استقالل هيجانی و
اعتماد به نفس نمرات باالتری دارند .دانشجویان
با سبکهای هویت اطالعاتی و هنجاری در مقایسه با
دانشجویان با سبکهای هویت سردرگم ،در مقياسهای
اهداف تحصيلی ،واقع بينی ،نقشههای طوالنی مدتی
در باره زندگی و اهداف و روابط پایدار با
همساالن خود نمرات باالتری نشان میدهند.
نتایج مطالعات در رشد هویت تفاوتهاي فردي
مهمي را در رفتار و ویژگيهاي فردیتي بين دانش
آموزان دبيرستاني آشكار ساخته است .این یافتهها
نشان ميدهند كه دانش آموزاني كه در اندازه گيري
قابل
ميآورند،
ميانگين
باالي
نمره
هویت
اعتمادتر ،سازگارتر ،خودپذیرتر ،و از لحاظ
فردیتي منسجم تر از دانشآموزاني هستند كه نمرات
هویت آنها پایين تر از حد متوسط است(شهرآراي،
.)1384
در پژوهش برزونسکی ( )2003هویت اطالعاتي
باالترین سطح سالمت روانی را داشته و هویت سردرگم
پایين ترین سطح سالمتروانی را نشان میدهد .این
مسئله شاید ناشی از این باشد که افراد دارای
هویت اطالعاتي ،موفقيت بيشتری داشته و بازخورد
مثبت از اجتماع دریافت میکنند و افراد دارای
هویت زودرس ،معيارها و انتظارات والدین و افراد
مهم را درونی میکنند و نسبت به اطالعات و
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تجربياتی که تهدید کننده ارزشها و عقاید آنها
باشد ،بسته هستند .همچنين ،همراه با رشد هویت،
تعهدهای شخصی افراد نيز افزایش مییابد و در
نتيجه تصميمگيری ،حل مسئله و کارآیی آنها بهتر
میشود .در نتيجه سالمت روانی بيشتر و احساس
بهتری از خود و زندگی خواهند داشت.
در حالي كه رابطه بين جهتگيري اطالعاتي با
سالمت روان مثبت و رابطه بين جهتگيري سردرگم با
سالمت روان منفي است ،رابطه بين جهتگيري هنجاري
و سالمت روان مرز مشخص و روشني ندارد .بنابراین،
سبك هویت هنجاري ممكن است مشابه با جهتگيري
اطالعاتي با رفتارهاي كارآمد و یا مشابه با
جهتگيري سردرگم با اجتناب هيجاني و اثرات
ناتوان كننده اضطراب ،رابطه مثبت نشان دهد (نقل
از شکری ،تاجيک اسماعيلی ،دانشورپور ،غنایی و
دستجردی.)1386 ،
نتایج این فرضيه همسو با اكثر نتایج
تحقيقات قبلي است یعني بين سبك هویت اطالعاتي با
موفقيت تحصيلي و بهداشت رواني ارتباط مثبت وجود
دارد اما انتظار ميرفت كه تعهد هویت در سبك
اطالعاتي هم باال باشد كه چنين نبود و حتي رابطه
بدست آمده منفي و معنادار بود البته انتظار مي
رفت كه رابطه تعهد هویت در دوسبك اطالعاتي و
هنجاري متفاوت باشد اما در این تحقيق تعهد هویت
فقط در سبك هویت هنجاري مثبت و معنادار بود كه
در این مورد برزونسكي ( )2004بيان ميكند افرادي
كه بر سبك هویت اطالعاتي و سبك هویت هنجاري تكيه
ميكنند ،تعهدات هویت قويتر و روشنتري نسبت به
افراد سردرگم /اجتنابي كسب كردهاند .گرچه
استفاده از سبكهاي پردازش اطالعاتي و هنجاري ،هر
دو با تعهد هویت همبستگي مثبت دارد ،اما
شكلگيري و ماندگاري این تعهدات ،مبتني بر
فرآیندهاي متفاوتي است .در جهتگيري هنجاري،
ممكن است «تعهدات شناختي زودرس» شكل بگيرد
تعهدات شناختي زودرس ،بدون عمليات ذهني و
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پردازش و ارزیابي اطالعاتي شكل ميگيرند :تعهدات
بر پایه عواطف و با عمق كم بنا ميشوند ،در حالي
كه شواهد كمي از آنها حمایت ميكنند و آنها را
موجه نشان ميدهند (نقل از حجازی و فرتاش،
.)1385
در فرضيه دوم بين سبک هویت سردرگم با
افسردگي و مشكالت رواني دوران بلوغ رابطه مستقيم
و معنادار بدست آمد .برزونسكي( )1994بيان ميكند
كمبود تعهدات استوار در افراد سردرگم ،آنان را
در موقعيت آسيبپذیري قرار ميدهد .نورومی 1و
همکاران( )1997در بررسی رابطه بين سبک هویت و
راهبردهای شناختی و رفتاری سالمت روان به نتيجه
رسيدند که افراد با سبک هویت اطالعاتی ،سطح
باالتری از عزت نفس دارند .افراد با سبک هویت
هنجاری ،خودپنداره با ثبات تری دارند و افراد
با سبک هویت مغشوش /اجتنابی افسردگی بيشتری
داشتند .همچنين مشخص شد که راهبردهای شناختی
روشهای نامناسب
انتظار شکست و
ناکارآمد،
پرداختن به تکليف ،با عزت نفس پایين ،خودپنداره
بیثبات و نشانگان افسردگی همبستگی مثبت داشت.
نتایج نشان داد که شناخت و رفتاری که افراد در
سبک های مختلف هویت به کار می برند ،با سالمت
روان آنها ارتباط دارد ( نقل از برزگری.)1386 ،
نتایج این تحقيق هم نشان مي دهد كه افراد
سبك سردرگم به علت دوري از مواجهه با تكاليف با
افسردگي و مشكالت رواني بيشتري درگير باشند و
نسبت به دو سبك دیگر از موفقيت تحصيلي كمتري
برخوردار باشند.
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