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 چکیده
هویت و سازگاری دانش آموزان، ضمن بررسی نقش  یهاسبک یرابطهبررسی  باهدفپژوهش حاضر 

ه این منظور، . بپردازدیمسازگاری دانش آموزان  ینیبشیپهویت در  یهاسبکتعهد به تبیین نقش  یاواسطه
نفر از  315 نسبک هویت برزونسکی و سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ بی یهاپرسشنامه

 انتخاب شده بودند، توزیع و توسط یامرحله یاخوشهقم که به روش تصادفی  یهارستانیدبدانش آموزان 
 یتهو یهاسبککه بین  دهدیم نتایج تحلیل رگرسیون نشانشد.  یآورجمع تیدرنهاآنان تکمیل و 

 شانن همچنین تحلیل متغیرهامعنادار وجود دارد.  یرابطهسازگاری  یهامؤلفهو  اطالعاتی و سردرگم/ اجتنابی
 ایفا کند. در یاواسطههویت با سازگاری دانش آموزان نقش  یهاسبک یرابطهتعهد توانست در  دهدیم

. است برقرار 05/0خطای  سطح درمعناداری  یرابطهسازگاری  یهامؤلفهاین پژوهش بین سبک هنجاری و 
 هانآکه دانش آموزان با  ییهاچالشرا در مواجهه با  هاآموزشگاهمشاوران محترم  تواندیمنتایج این بررسی 

 درگیرند یاری دهد.

 دانش آموزان -تعهد -سازگاری -هویت یهاسبک :واژگان کلیدی

 مقدمه
شاخص یکپارچگی، هماهنگی رفتاری افراد، به شکلی که افراد دیگر  عنوانبه 4سازگاری

یک فرد با سازگاری مناسب بشناسند، در نظر گرفته شده است  عنوانبهجامعه شخص را 
فرایند انتقالی  عنوانبه(، سازگاری 1118) 5شریده و گو-ال یهینظربر طبق  (.1110)کولینز، 

                                                           
 Behrouz_n1360@yahoo.com)نویسنده مسؤل(  .کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران 1

 arahimi@ut.ac.ir استادیار روان شناسی دانشگاه تهران .0

 ehejazi@ut.ac.ir دانشگاه تهران یشناس رواندانشیار . 3

4  . adjustment 

5. Al-Sharideh & Goe 

این مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده مسؤل است.*   
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محیط دانشگاه را  یهاضرورتمقابله کردن با  ینحوهکه دانش آموزان  یزمانمدتکه در 
گاری به تجربه کردن مشکالت ویژه توسط دانش لحاظ شود. ساز تواندیم، رندیگیمیاد 

رای ب هاآن یمورداستفاده یامقابله یهاوهیشمختلف در محیط آموزشی و  یهاتیملآموزان 
(. موضوع 0011، 1)آراجو شودیممداخله با فشار روانی در این بافت فرهنگی، اطالق 

مرحله با تغییرات جسمی و سازگاری برای نوجوانان اهمیت زیادی دارد. چون آنان در این 
 .شوندیمروحی زیادی مواجه 

سازگاری، ابعاد گوناگونی دارد؛ ولی بیشتر تحقیقات در زمینه نوجوانی و دانش آموزان 
، سازگاری 0( از این ابعاد مختلف به سازگاری تحصیلی1385فوالدچنگ، ) یرستانیدب

سازگاری تحصیلی فرایندی است که تحت تأثیر  .اندپرداخته 4و سازگاری عاطفی 3اجتماعی
شناختی، هوشی و  یهایستگیشاعوامل متعدد فردی، خانوادگی و اجتماعی و همچنین 

به اجزایی تقسیم شود  تواندیم(. سازگاری تحصیلی 0011، 5آموزشی قرار دارد )آلموگ
از: رضایت از مدرسه و حضور و پافشاری بر آن، رقابت در نظر  اندعبارت هاآن نیترمهمکه 

معلمان، نمرات پیشرفت تحصیلی، دوست داشته شدن توسط معلمان، قضاوت معلم در 
؛ به نقل از بردبار 1181، 6مدرسه )اسکات نیمسئولبا مدرسه، تعامل با  آموزدانشسازگاری 

روابط اجتماعی است که  تعادل در (. سازگاری اجتماعی، دست یافتن به1311طارمسری، 
و  )دس کندیمکمک  به آنفرد اجتماعی در رسیدن  یهامهارتاستفاده مناسب از  معموالً

. در این دانندیماجتماعی  یهامهارتسازگاری اجتماعی را مترادف  یاعده(. 0013 دب،
 تهگرف ادیاقی که سازگاری، رفتارهای انطب کنندیم( مطرح 1113) 8گرشام و 7زمینه الویت

 یهااسخپتا با افراد دیگر روابط متقابل داشته و از خود  سازدیماست که فرد را قادر  یاشده
: همکاری، گفتار کنندیمطبقه تقسیم  5اجتماعی را به  یهامهارت هاآنمثبت بروز دهد. 

 توانیم(. سازگاری عاطفی را 1380)بذل،  یدارشتنیخو، همدلی، یریپذتیمسئولمناسب، 
شامل سالمت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، 

                                                           
1. Araujo 

2. academic adjustment 

3. social adjustment 

4. emotional adjustment 

5. Almog 

6. Scott 

7. Elvite 

8. Gersham 
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که توسط  ییهاسمیمکانسازگاری عاطفی یعنی  گریدعبارتبه. و افکار دانست هاتیفعال
 .کندیمفرد ثبات عاطفی پیدا  هاآن

ا عدم یاست که در سازگاری  ییهامؤلفهنوع سبک هویتی که نوجوان دارد، یکی از این 
(، سه جهت متمایز شناختی را که در آن 1113) 1سازگاری وی تأثیرگذار است. بروزنسکی

. کندیمی معرف شده است را دنظریتجد و افتهیساختار، شدهیابیارزاطالعات مرتبط با خود، 
 و متعدد به مشکل موجود یهاحلراه، مستلزم تمایل برای بررسی 0سبک هویت اطالعاتی

، رشد را 3. سبک هویتی هنجاریهاستآنگزینه، قبل از انتخاب هر یک از  اکتشاف چندین
اری و تو خانوادگی و درجه باالیی از تعهد به خودمخ مطابقت با انتظارات اجتماعی لهیوسبه

، با تمایل به 4اجتنابی -. سبک هویتی سردرگمگیردتمرین برای قضاوت کردن در نظر می
 ، مشخصیالحظه یهاتیوضعبر اساس صمیم سازی ، تهدفیبگذراندن وقت به شکل 

( افراد دارای 0000) 6(. از دیدگاه دولنیجرو و دولینجر0000، 5)شوارتز و همکاران شودیم
سبک هویت اطالعاتی، اهداف شغلی روشنی دارند، به قضاوت و استقالل خود بیشتر اعتماد 

 ، پیشرفت تحصیلی وینظارت خوددارند و در محیط تحصیلی از خودمختاری، عملکرد، 
روابط بین فردی بیشتری نسبت به همساالنشان در دو سبک دیگر برخوردارند )سعادتی 

، 8؛ بورن0005، و همکاران 7(. تحقیقات مختلف )لوویکس1386شامیر، شهرآرای و فرزاد، 
 دندهیم( نشان 1175، 10؛ دوناوان1174، 11مونوسویز و  10؛ اشمن0008، 1؛ مرکر1178
منظور از . دهندیمسطوح سازگاری را از خود نشان  یابیتیهوان در طول فرایند نوجوان

همان رسیدن به یکی از مراحل چهارگانه هویت در نظر مارسیا و منظور از سطوح  یابیتیهو
الزم به  .باشدیمنوجوان  ، کنترل و در صورت لزوم تغییر رفتاریگرتیهداسازگاری خود 

                                                           
1. Berzonsky 

2. informational identity style 

3. normative identity style 

4. Bewilder Avoidant identity style 

5. Schwartz 

6. Dollinger 

7. Louvix 

8. Bourne 

9. Mercer 

10. Oshman 

11. Monosevitz 

12. Donavan 
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ست ا تحقیقات، تفاوتی بین نوجوانان دختر و پسر مشاهده نشدهذکر است که در بیشتر 
( در پژوهش خود 0008و همکاران ) 1ردر -فرر(. 1388 )رحمان پور، بهرامی و کریمی،

 یهاؤلفهماجتنابی، با  -که بین سبک هویتی هنجاری و سبک هویتی سردرگمدریافتند 
و  یضداجتماعبین رفتار  صوصاًمخوجود دارد.  یداریمعنسازگاری در نوجوانان ارتباط 

هویت منسجم ارتباط معکوس برقرار است. به این شکل که افراد با سطوح کمتر رفتار 
باال  یماعضداجت، سطوح باالتری از هویت منسجم را در مقایسه با افراد با رفتار یضداجتماع

یز کاهش ن . همچنین با کاهش شایستگی تحصیلی، هویت منسجم افراددهندیماز خود، نشان 
 .ابدییم

ن ( این موضوع را که نیازها برای تعهدات هویت جهت 0011)  0سوینز و همکارا
سازگاری نوجوانی پایانی بدون تأثیر نیروی تعهد، نیز وجود دارند را مطالعه کردند.  ینیبشیپ

پردازش هویت پایان نوجوانی با نیاز به تعهد  یهاسبکچگونگی ارتباط  هاآنعالوه بر آن، 
ی هویت و سازگار یهاسبکبین  یرابطهنیاز به تعهد در  یاواسطههویت و همچنین نقش 

 یدورهاز افراد در پایان  ینفرِ 441را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی در یک نمونه 
دن حتی با لحاظ کر (دو نیاز تعهدی) شدهکنترلو  یرارادیغنوجوانی نشان داد که نیازهای 

دارند. هر سه  معنادار یرابطهنقش قدرت تعهد، به ترتیب به شکل مثبت و منفی با سازگاری 
نوع سبک هویت الگوی خاصی از همخوانی با نیاز به تعهد از خود نشان دادند. البته سهم 

قل ان داد که حدانش یاواسطهسبک هویت اطالعاتی از این همخوانی بیشتر بود. تحلیل 
 .شودیمنیاز به تعهد تعیین  یلهیوسبههویت و سازگاری  یهاسبکبخشی از تداعی بین 

ثبات در خودپنداره و هویت شبیه به هم هستند  کهنیا( با فرض 0011) 3جانسون و نزیک
 ، به بررسی پژوهش خود پرداختندشوندیماز عوامل اثرگذار تنظیم  یامجموعه یلهیوسبهو 
در این  ثبات ینشانهبین تعهد هویت و خودپنداره آشکار )دو را همخوانی متوسطی  هاافتهی

اجتنابی  -مطالعه( نشان دادند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک هویت سردرگم
متغیرها  . بین بقیهکندیمخودارزیابی درست آن را تقویت  کهیدرحال دهدیمثبات را کاهش 

 که مطالعات اندکیاین نکته  شدهانجام یهایبررسدر مجموع و با  ود نداشت.وج یارابطه

                                                           
1. Ferer-wreder 

2. Soenens 

3. Johnson & Nozick 
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 رفتهگانجامسازگاری  یهامؤلفهدر مورد دانش آموزان مقطع دبیرستان بین سبک هویت و 
 .باشدیم توجهقابل است

بین میزان  یرابطه( در پژوهش خود تحت عنوان بررسی 1383پوردهقانی )در کشور ما 
شتمل بر م یانمونهتهران که با  یهادانشگاهسازگاری تحصیلی و سبک هویتی دانشجویان 

نفر بود، به این نتیجه رسید که در خرده مقیاس سازگاری با دوره تحصیلی بین سبک  437
نشان داد که بین  جینتا .آماری معنادار وجود دارد یرابطهاجتنابی  -اطالعاتی و سردرگم

ا تحصیلی و مقطع تحصیلی ب یرشتهمتغیرهای جمعیت شناختی شامل وضعیت تأهل، 
 معنادار وجود دارد. یرابطهسازگاری تحصیلی 

هویت را با سازگاری  یهاسبکاجتماعی و  -سازگاری عاطفی یرابطه( 1311رحیمی )
ه از نظر ج پژوهش نشان داد کمتوسطه شهر تبریز بررسی کرد. نتای تحصیلی در دانش آموزان

آماری تفاوت معناداری بین نمرات سه متغیر وجود دارد. همچنین دو گروه دختران و پسران، 
ظر نیز از ن و ؛اجتماعی تفاوت معناداری با هم دارند -تنها از نظر متغیر سازگاری عاطفی

یر برقرار متغتحصیلی در ترکیب خطی نمرات این سه  یرشتهآماری تفاوت معناداری بین 
، دانش آموزان فقط در سبک هویت سردرگم با هم تفاوت داشتند. در انتها، عالوهبهاست. 

بررسی تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که تعهد، پرخاشگری ارتباطی، افسردگی، 
و پرخاشگری آشکار بیشترین واریانس سازگاری تحصیلی را  سبک هویت سردرگم

 .کنندیم ینیبشیپ
این مباحث هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که  یهمهحال با توجه به 

پژوهش  یهاهیفرض سازگاری رابطه وجود دارد؟ یهامؤلفههویت و  یهاسبکآیا بین 
 حاضر در ذیل ذکر شده است.

 سازگاری رابطه مثبت وجود دارد. یهامؤلفهبین سبک هویت اطالعاتی و . 1

 سازگاری رابطه مثبت وجود دارد. یهامؤلفهبین سبک هویت هنجاری و . 0

 سازگاری رابطه منفی وجود دارد یهامؤلفهبین سبک هویت سردرگم/ اجتنابی و . 3

 یاواسطهسازگاری نقش  یهامؤلفههویت اطالعاتی و هنجاری با  یهاسبکتعهد بین . 4
 .دارد
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 پژوهش روش
همبستگی بود و در آن با گردآوری اطالعاتی در مورد  -روش این پژوهش توصیفی

هویت و سازگاری دانش آموزان رابطه این متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. به  یهاسبک
در مدارسی که به  هاپرسشنامهاستان قم  وپرورشآموزشاین منظور، با همکاری اداره کل 

انتخاب شده بودند، توزیع و از دانش آموزان خواسته شد به این  یاخوشهشکل تصادفی 
شده و مورد بررسی قرار  یآورجمع هاپرسشنامهسپس  با دقت کامل پاسخ دهند. سؤاالت
دانش آموزان دبیرستانی شهر قم بود که در مدارس  یهیکلآماری مشتمل بر  یجامعه گرفت.

شامل  ظرموردن ینمونه. بودندشغول به تحصیل م وپرورشآموزشوابسته به نواحی چهارگانه 
از مدارس دو ناحیه  سال 00تا  14بین سنین  نفر از دانش آموزان دختر و پسر 315

مام . تخترانه و یک آموزشگاه پسرانه( بوداز هر ناحیه یک آموزشگاه د) وپرورشآموزش
 پاسخ دادند؛ ابزار اندازه گیری شامل: موردنظر سؤاالتدانش آموزان به 

 همکاران و اسمیت : 1هویت برزونسکی یهاسبک نامهپرسشنسخه چهارم  -1
 یهاسبک سوم نسخه سؤاالت گسترش با( 0013 همکاران و برزونسکی از نقل به 0008)

 اقدام (ISI-4) هویت یهاسبک چهارم نسخه تدوین به اقدام(  (ISI-3یبرزونسک هویت
 و هنجاری اطالعاتی، هویت سبک سه شامل سؤال 33 با جدید پرسشنامه. نمودند

 و برزونسکی از نقل به ؛0008) همکاران و اسمیت. است تعهد مقیاس و اجتنابی/سردرگم
 هشت از هایینمونه در را هویت یهاسبک چهارم نسخه روایی و اعتبار (0013 ،همکاران

 چهارم خهنس یسنجروان یهایژگیو اگرچه داد، نشان هاافتهی. کردند بررسی مختلف کشور
 مجدد ونآزم و آزمون پایایی ضرایب بودن باالتر مثل بود سوم نسخه از بهتر هویت سبک
 هنجاری مقیاس اما ،87/0 اجتنابی/سردرگم و 85/0 هنجاری ،80/0 اطالعاتی یهاسبک
 .بود روایی مشکالت برخی و 70/0 از کمتر اعتبار دارای

و چند تن از  نژادرحیمی توسط 1381در سال  پرسشنامه در جمهوری اسالمی ایراناین 
ترجمه و ترجمه معکوس شده، اعتبار و روایی آن مورد بررسی قرار  یشناسروانمتخصصین 

با دو روش تحلیل عاملی  ((ISI-4هویت  یهاسبکگرفت. روایی سازه نسخه فارسی 
 نژاد ورحیمی) گرفتو اعتبار آن مورد بررسی قرار  واگرا -اکتشافی و روایی همگرا

(. نتایج روایی سازه از طریق تحلیل عاملی و روایی همگرا و واگرای آن با 1381 ،همکاران

                                                           
1. identity Style Inventory 
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بررسی همبستگی نمرات حاصل از مقیاس با نمرات پرسشنامه سنجش عینی هویت من 
(EOM-EIS-2) د. اعتبار ضرایب ای از دانشجویان ایرانی مطلوب گزارش شدر نمونه

اجتنابی -های اطالعاتی، هنجاری، آشفتههمسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای سبک
های و پایایی آزمون مجدد برای سبک 84/0و  71/0، 61/0، 75/0و نیز تعهد هویت به ترتیب 
 و 67/0، 47/0، 67/0نیز به ترتیب  اجتنابی و نیز تعهد هویت-اطالعاتی، هنجاری، آشفته

در این پژوهش از ترجمه فارسی  (.1381 ،نژاد و همکارانرحیمی)محاسبه شد  74/0
در  ( استفاده شد.1381) همکارانهویت نسخه چهارم رحیمی نژاد و  ییهاسبکپرسشنامه 

تحقیق حاضر برای اندازه گیری میزان پایایی ابزارهای تحقیق از روش ضریب آلفا کرونباخ 
، هویت 63/0، هویت هنجاری 65/0برای هویت اطالعاتی ضرایب استفاده شده است.

 به دست آمد. 6/0وتعهد  65/0اجتنابی -آشفته
ینها و توسط س نامهپرسشاین دبیرستان:  آموزانسازگاری دانش  نامهپرسش -2

ست. این ( ترجمه و نگارش شده ا1118( تدوین شده است و توسط کرمی )1113سینگ )
بله و خیر طراحی گردیده است و دانش  صورتبه و باشدیم سؤال 60دارای  نامهپرسش

آموزان با سازگاری خوب را از دانش آموزان ضعیف در سه حوزه سازگاری )اجتماعی، 
ر هر نشانگر سازگاری د یهاپاسخبرای  نامهپرسش. در این کندیمهیجانی و تحصیلی( جدا 

. ضریب پایایی این آزمون با گرددیممنظور  1و در غیر این صورت نمره  0سه حوزه، نمره 
گزارش شده است. فوالدچنگ  13/0و  15/0به ترتیب  ییآزما بازروش دو نیمه کردن و 

و ضریب کودرریچاردسون را برای این  ییآزما باز( در پژوهش خود، ضریب 1385)
گزارش نموده است. اعتبار این آزمون توسط گروهی از  80/0و  81/0به ترتیب  نامهپرسش

در این پژوهش، (.1311روان شناسان مورد تأیید قرار گرفته است )زاهد، رجبی و امیدی، 
میزان پایایی با استفاده از روش ضریب آلفا کرونباخ بررسی و این ضرایب به دست 

، سازگاری 51/0، سازگاری اجتماعی 66/0انی ضریب آلفا کرونباخ سازگاری هیجآمد.
 بود. 64/0و سازگاری کل  65/0آموزشی 

 ی پژوهشهاافتهی
مختلف نمونه از نظر سن، جنسیت، رشته تحصیلی و  یهایژگیودر ابتدا جداول مربوط به 

بر  دانش آموزان را درصد همهجنسیت و  ( فراوانی و1جدول ) ذکر شده است. سایر متغیرها
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میانگین و انحراف استاندارد سن دانش آموزان به ترتیب برابر با  .دهدیمپایه سن را نشان 
 بود. 06/1و  07/16

. توزیع فراوانی گروه نمونه بر سن1جدول   

آموزسن دانش پسر دختر فراوانی درصد  

/5/0  8 4 4 14 

5/03  74 35 31 15 

1/31  18 51 47 16 

1/30  101 51 50 17 

0/1  01 14 15 18 

3/1  4 3 1 11 

3/0  1 ---- 1 00 

 جمع کل 157 158 315 100

( ارائه شده 0تحصیلی در جدول ) و رشته توزیع فراوانی گروه نمونه به تفکیک پایه
 .است

 توزیع فراوانی گروه نمونه به تفکیک پایه و رشته تحصیلی .2جدول 
پایه 
 تحصیلی

 درصد فراوانی رشته تحصیلی درصد فراوانی

اول 
 دبیرستان

 1/35 113 عمومی 1/34 110

دوم 
 دبیرستان

 0/30 15 علوم انسانی 8/30 17

سوم 
 دبیرستان

108 3/34 
 7/18 51 علوم تجربی

 0/15 48 ریاضی فیزیک

 100 315  100 315 جمع کل

پراکندگی و گرایش مرکزی متغیرهای پژوهش را نشان  یهاشاخص( 3جدول )
 مشاهدهلقاب، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه نمرات هر متغیر در جدول نیانگیم .دهدیم

 است.



 5                                                  ...یبررس: آموزاندانش یسازگار یهامؤلفه با تیهو یهاسبک یرابطه

 
 

پراکندگی و گرایش مرکزی متغیرهای پژوهش را نشان  یهاشاخص( 3جدول )
 مشاهدهلقاب، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه نمرات هر متغیر در جدول نیانگیم .دهدیم

 است.

 متغیرهای پژوهشی توصیفی هاشاخص .3جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی نهبیشی کمینه

سازگاری 
 تحصیلی

43/4 78/0 0 13 43/0 55/0- 

سازگاری 
 اجتماعی

35/4 63/0 0 11 46/0 36/0- 

سازگاری 
 هیجانی

38/4 01/3 0 10 46/0 70/0- 

سبک 
 اطالعاتی

01/03 11/4 7 30 67/0- 73/0 

سبک 
 هنجاری

01/16 03/3 8 05 07/0- 16/0- 

سبک 
 سردرگم/اجتنابی

10/00 56/5 1 37 04/0 30/0- 

 -08/0 -10/0 45 10 11/5 10/30 تعهد

هویت 
 تحصیلی سردرگم

30/10 14/4 4 01 00/0 87/0- 

هویت 
 رودنبالهتحصیلی 

03/10 80/3 4 04 06/0 15/0- 

هویت 
تحصیلی 

 زدهبحران
04/14 01/4 4 04 04/0 17/0- 

هویت 
 تحصیلی موفق

36/17 16/3 4 04 16/0- 40/0- 

 315حجم نمونه: 
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 هویت و سازگاری یهاسبکماتریس همبستگی  .4جدول

   5 4 3 0 1 متغیرها

1-
ی 

گار
ساز لی

صی
تح

 

       

0-
ی 

گار
ساز عی

ما
جت

ا
 

**
34/0 

     

 

3-
ی 

گار
ساز نی

جا
هی

 

**
47/0 

**
47/0 

    

 

4-
ک 

سب تی
العا

اط
 

**
08/0 

**
18/0 

**
11/0 

   

 

5-
ک 

سب ی
جار

هن
 

03/0- 

05/0- 

06/0- 

**
07/0 

 

  

** سبک سردرگم/اجتنابی-6
05/0- 

**
11/-0 

**
01/0- 

**
00/0- 

*
03/0 

  

 **: >01/0P نفر 315 حجم نمونه=

سازگاری از رگرسیون چندگانه به شیوه  یهامؤلفههر یک از  ینیبشیپ منظوربه
 یهافهمؤلاستفاده شد. در این راستا سه تحلیل رگرسیون )هر بار با یکی زا  گامبهگام

دامه در ا یهالیتحلخالصه نتایج مربوط صورت پذیرفت که مالک(  عنوانبهسازگاری 
 خواهد آمد.

 5دول هویت در ج یهاسبکسازگاری تحصیلی بر پایه  گامبهگامتحلیل رگرسیون 
نشان داد که متغیرهای سبک اطالعاتی و سبک سردرگم/اجتنابی نتایج است.  مشاهدهقابل
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( از واریانس سازگاری تحصیلی را تبیین کنند. 2R=10/0درصد ) 10توانستند در دو گام 
درصد  8توانست  ییتنهابهشود، در اولین گام سبک اطالعاتی که مالحظه می طورهمان

(08/0=2Rاز واریانس سازگاری تحصیلی را تبیین ک )( که بر  گونههمانند. سبک هنجاری
لی نقش ( نتوانست در تبیین واریانس سازگاری تحصیرفتیمهمبستگی انتظار  یهاافتهیپایه 
و هر د گریدعبارتبهمعنادار است  ینیبشیپ یهامدلبرای  F زانیمداشته باشد.  یتوجهقابل

تغییر  داشته باشند. ضرایب بتا شدت یتوجهقابلواریانس سهم  ینیبشیپمدل توانستند در 
. بر این اساس در مدل دوم به ازای دهدیمرا نشان  نیبشیپهمزمان متغیر مالک با متغیرهای 

 04/0هر واحد انحراف استاندارد افزایش در نمره سبک اطالعاتی، نمره سازگاری تحصیلی 
 ری معنادار هستند.. تمامی ضرایب بتا به لحاظ آماابدییمانحراف استاندارد کاهش 

 هویت یهاسبکخالصه نتایج رگرسیون سازگاری تحصیلی بر پایه . 5جدول 
 معناداری R 2R F β T هانیبشیپ هاگام

 -08/0 سبک اطالعاتی گام اول

08/0 

08/
07 

08/0
 

00/5-
 

01/0
P

<
 

 -35/0 سبک اطالعاتی گام دوم

10/0 

40/
01 

04/0
 

48/4-
 

01/0
P

<
 

 
سبک 

    سردرگم/اجتنابی

01/0-
 

71/3
 

01/0
P

<
 

ور برای سازگاری اجتماعی بود. بدین منظ نیبشیپدر تحلیل دوم هدف تعیین بهترین 
وارد معادله رگرسیون سازگاری اجتماعی شدند  گامبهگامهویت به شیوه  گانهسه یهاسبک

 تواندیم یهاسبک(. نتایج نشان داد که سبک سردرگم/اجتنابی بهتر از دیگر 6)جدول
(. در گام دوم سبک اطالعاتی نیز به مدل 2R=04/0کند ) ینیبشیپسازگاری اجتماعی را 

به لحاظ آماری معنادار  Fدرصد افزایش داد. مقادیر  6اضافه شد و واریانس تبیین شده را به 
ب است. ضرای توجهقابلبودند و نشان دادند که میزان واریانس تبیین شده در هر دو مدل 

( برای سبک سردرگم/ اجتنابی و سبک اطالعاتی )در گام دوم( به ترتیب رگرسونی )بتا



 59 زمستان، چهل و دوم، شماره دوازدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                               02

بود )هر دو ارزش به لحاظ آماری معنادار بودند(. ضریب مثبت تغییرات  -15/0و  17/0
 .کندیمو ضریب منفی تغییرات در جهت معکوس را بازنمایی  جهتهم

 هویت یهاسبکخالصه نتایج رگرسیون سازگاری اجتماعی بر پایه  .6جدول 
 معناداری R R2 F β T هانیبشیپ هاگام

 گام اول
سبک 

 -11/0 سردرگم/اجتنابی

04/0 

36/
10 

11/0-
 

50/3-
 

1
0

/
1

P
<

 

 گام دوم
سبک 

 -04/0 سردرگم/اجتنابی

06/0 

70/1 

17/0-
 

16/0-
 

1
0

/
1

P
<

 

 
سبک 

15/0    اطالعاتی
 

61/0
 

1
0

/
1

P
<

 

 ریمتغ نوانعبههیجانی  یسازگار و نیبشیپ عنوانبههویت  یهاسبکتحلیل سوم شامل 
سردرگم/اجتنابی و اطالعاتی به ترتیب وارد معادله  یهاسبکمالک بود. در این تحلیل 

درصد از واریانس سازگاری هیجانی را تبیین  1 ییتنهابهرگرسیون شدند. سبک سردرگم 
درصد  0زان کرد. در گام دوم سبک اطالعاتی نیز به معادله اضافه شد و توانست به می

به لحاظ آماری معنادار بودند و  Fواریانس تبیین شده را افزایش دهد. معناداری مقادیر 
ی )بتا( در رگرسیون استانداردشدهکردند. ضرایب  دییتأدر هر دو مدل را  ینیبشیپقابلیت 

است که ضریب بتای سبک  توجهقابلاول و دوم به لحاظ آماری معنادار بودند.  یهامدل
معنادار بود. ضریب بتای سبک سردرگم/ اجتنابی  05/0عاتی در مدل دوم تنها در سطح اطال

 فتهایکاهشبود. در مدل دوم با ورود سبک اطالعاتی این ضریب اندکی  01/0در مدل اول 
 بود. -15/0رسید. ضریب بتای سبک اطالعاتی در مدل دوم برابر با  07/0و به 
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 هویت یهاسبکخالصه نتایج رگرسیون سازگاری هیجانی بر پایه . 7جدول 
 معناداری R 2R F β T اهنیبشیپ هاگام

 گام اول
سبک 

 -01/0 سردرگم/اجتنابی

01/0 

03/
01 

01/0-
 

41/5-
 

1
0

/
1

P
<

 

 گام دوم
سبک 

 -33/0 سردرگم/اجتنابی

11/0 

00/
18 

07/0-
 

85/4-
 

1
0

/
1

P
<

 

 
سبک 

15/0    اطالعاتی
 

51/0
 

1
0

/
1

P
<

 

ویت و ه یهاسبکتعهد در رابطه بین  یاواسطهفوق تعیین نقش  یهاافتهیعالوه بر 
فاده بررسی این فرض از تکنیک تحلیل مسیر است منظوربهبود.  موردنظرناسازگاری  یهامؤلفه

تعهد را مفروض قرار داده بود مورد آزمون  یاواسطهشد. بدین ترتیب مدل مفهومی که نقش 
ویت با ه یهاسبکدل مفهومی فرض پژوهشگر این بود که تعهد در رابطه بین م واقع شد.

ارائه  8برازش مدل مسیر در جدول  یهاشاخصدارد.  یاواسطهسازگاری نقش  یهامؤلفه
مسیر کوواریانس خطای برخی از متغیرها به  هادادهبرازش بهتر مدل با  منظوربه. اندشده

است که تنها مسیرهایی آزاد شدند که به لحاظ نظری و  ذکربلقاآزاد شد.  افزارنرمپیشنهاد 
 بودند. ریپذهیتوجآماری 

(، شاخص برازش تطبیقی df2X/(، نسبت مربع کای به درجه آزادی )2Xمربع کای )
(CFI( شاخص برازندگی ،)GFI شاخص ،)یافتهتعدیل ( برازندگیAGFI و ریشه دوم )

 هاشاخص( در حد مطلوب بود. بر اساس این RMSEAبرآورد تغییرات خطای تقریب )
 (.1388دارد )هومن،  هادادهنتیجه گرفت که مدل مفهومی برازش بسیار خوبی با  توانمی

یر برازش بهتر مس منظوربهنداشت.  هادادهپیش از اصالح برازش خوبی با  یشدهمدل آزمون 
 شد. این مسیرها به لحاظ کوواریانس خطاهای سازگاری اجتماعی، تحصیلی و هیجانی آزاد

 .اندتوجیهنظری و آماری قابل 

 



 59 زمستان، چهل و دوم، شماره دوازدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                               04

 برازش مدل یهاشاخص .8جدول 

دل
م

 

R
M

S
E

A
 

A
G

F
I

 

G
F

I
 C

F
I

 

/d
f

2
X 

d
f

 

P
 

2
X 

الح
اص

از 
ش 

پی
 

11/0 

68/0 

86/0 

68/0 

11/
10 

10 

01/0
P

<
 

16/
15

4
 

الح
اص

از 
س 

پ
 

06/0 

14/0 

18/0 

17/0 

41/0 

1
 

05/0
P

>
 

31/
00 

بیین و کل مدل به همراه ضریب ت میرمستقیغمستقیم،  استانداردشدهضرایب  9در جدول 
 مربوط به هر متغیر نمایش داده شده است.

 و کل مدل و ضرایب تبیین میرمستقیغضرایب استاندارد مستقیم،  .9جدول 

 مسیرها
اثر 
 مستقیم

اثر 
 میرمستقیغ

 اثر کل
ضریب 

 تبیین
 40/0    بر روی تعهد از:
  31/0** _ 31/0** سبک اطالعاتی
  13/0** _ 13/0** سبک هنجاری

  -43/0** _ -43/0** سبک سردرگم/اجتنابی
بر روی سازگاری تحصیلی 

 از:
   

10/0 
 -30/0** _ 30/0** تعهد

 13/0** 13/0** _ سبک اطالعاتی
  04/0* 04/0* - سبک هنجاری

  -14/0** -14/0** _ سبک سردرگم/اجتنابی
اجتماعی بر روی سازگاری 

 از:
   

07/0 
 05/0** _ 05/0** تعهد

 10/0** 10/0** _ سبک اطالعاتی
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  03/0* 03/0* - سبک هنجاری
  -11/0** -11/0** _ سبک سردرگم/اجتنابی

    بر روی سازگاری هیجانی از:

07/0 
 06/0** _ 06/0** تعهد

 11/0** 11/0** _ سبک اطالعاتی
 03/0* 03/0* _ سبک هنجاری

  -11/0** -11/0** _ سبک سردرگم/اجتنابی
10/1P< :** ،10/1P< :* 

(، سازگاری 2R=40/0زا شامل تعهد )شود متغیرهای درونگونه که مشاهده میهمان
( به 2R=07/0( و سازگاری هیجانی )2R=07/0(، سازگاری اجتماعی )2R=10/0تحصیلی )
تقیم و شدند. ضرایب اثر مستقیم، غیرمستوجهی توسط متغیرهای درون مدل تبیین میزان قابل

مشاهده است. ضرایب اثر غیرمستقیم )ستون دوم( سبک اطالعاتی، کل در جدول قابل
های تحصیلی، اجتماعی و هیجانی به لحاظ آماری هنجاری و سردرگم روی سازگاری

 05/0ذکر است که ضرایب غیرمستقیم سبک هنجاری تنها در سطح معنادار بودند. قابل
های کتواند رابطه سبعنادار بودند. این ضرایب تأییدی هستند بر این فرض که تعهد میم

منظور درک بهتر روابط نمودار مسیر مدل گری کند. بههویت با متغیرهای دیگر را میانجی
 .نمایش داده شده است 1آزموده شده در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

                                       نمودار مسیر مدل برازش یافته .1شکل

01/1  سبک اطالعاتی سازگاری تحصیلی 

39/0 23/1   

10/1   
 تعهد سازگاری اجتماعی

42/0 

 سبک هنجاری

13/0 53/1  

10/1  

 32/1  

1 
 سازگاری هیجانی

26/0 

 سبک سردرگم

43/0- 
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 یریگجهینتبحث و 
 بین سبک هویت اطالعاتی و یرابطهفرضیه اول یعنی  ینهیزمنتایج پژوهش حاضر، در 

ی را نشان داد. به این شکل که این سبک هویت موردنظر یهیفرضسازگاری، درستی  یهامؤلفه
مثبت معناداری دارد. در مورد ارتباط بین سبک هویت  یرابطهبا سازگاری تحصیلی 

مثبت معنادار بین این دو  یرابطهنشان از وجود  هایبررسعی، اطالعاتی و سازگاری اجتما
دارد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه بین سبک هویت اطالعاتی و سازگاری هیجانی نیز 

. در مورد فرضیه دوم یعنی رابطه بین سبک هویت هنجاری باشدیممثبت معنادار  صورتبه
از  کیچیهکه بین سبک هویت هنجاری و  نشان داد هادادهسازگاری، تحلیل  یهامؤلفهو 

سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی رابطه وجود ندارد. برای بررسی فرضیه  یهامؤلفه
ازگاری، س یهامؤلفهسوم، یعنی وجود رابطه منفی بین سبک هویت سردرگم/ اجتنابی و 

م/ اجتنابی با گنتایج حکایت از تأیید این فرضیه و وجود رابطه منفی بین سبک هویت سردر
سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی دارد. ویلوراس و بوسما  یهامؤلفههر یک از 

ت اطالعاتی ارتباط مثب یریگجهت کهیدرحالخود نشان دادند  یهاافتهی( بر اساس 0005)
ن اجتنابی دارای ارتباط منفی با آ -دارد، سبک هویت سردرگم یشناختروانبا بهزیستی 

یت معنادار مثبت بین سبک هو یرابطهپژوهش حاضر در مورد  یهاافتهیاست. این نتایج با 
 -معنادار منفی بین سبک هویت سردرگم یرابطه طورنیهماطالعاتی با سازگاری هیجانی و 

( افراد 0003بر اساس تحقیقات برزونسکی )اجتنابی و سازگاری هیجانی همخوانی دارد. 
برخوردار از سبک هویت اطالعاتی به دلیل توانایی بسیار باالیی که در برقراری روابط 

یل ، همچنین این افراد به دلشوندیمبا دیگران دارند، کمتر دچار اندوه و تنهایی  زیآممحبت
راب و افسردگی شدید یا مختلف دارند، دچار اضط یهانهیزماطالعات فراوانی که در 

به نحوی با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مبنی بر وجود  که شوند؛ینمجسمی  یهایماریب
ارتباط معنادار مثبت بین سبک هویت اطالعاتی و سازگاری اجتماعی و سازگاری هیجانی 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که در خرده مقیاس 1383تناسب دارد. پوردهقانی )
ماری معنادار آ یرابطهاجتنابی  -زگاری با دوره تحصیلی بین سبک اطالعاتی و سردرگمسا

از نظر آماری تفاوت  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که1311وجود دارد. رحیمی )
 هویت و سازگاری یهاسبکاجتماعی، -معناداری بین نمرات سه متغیر سازگاری عاطفی

فی معنادار من یرابطهری تحصیلی و سبک هویت سردرگم، تحصیلی وجود دارد. بین سازگا
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ت معناداری مثب یرابطهو بین سازگاری تحصیلی با سبک اطالعاتی، سبک هنجاری و تعهد 
تماعی اج -وجود دارد. همچنین دو گروه دختران و پسران، تنها از نظر متغیر سازگاری عاطفی

لی در تحصی یرشتهی تفاوت معناداری بین نیز از نظر آمار و ؛تفاوت معناداری با هم دارند
ری هویت و سازگا یهاسبکاجتماعی، -ترکیب خطی نمرات سه متغیر سازگاری عاطفی

راستا  از تحقیق حاضر در یک آمدهدستبهاین موارد نیز با نتایج  که ؛تحصیلی برقرار است
هویت سردرگم ، سبک 46/0، افسردگی 80/0، پرخاشگری ارتباطی 33/0. تعهد باشندیم

 ینیبشیپاز واریانس کل را  15/0و سازگاری تحصیلی  06/0و پرخاشگری آشکار  86/10
 شدهکنترلنیازهای غیر ارادی و  ( نشان داد0011سوینز و همکاران )کردند. نتایج بررسی 

حتی با لحاظ کردن نقش قدرت تعهد، به ترتیب به شکل مثبت و منفی با  ()دو نیاز تعهدی
معنادار دارند. هر سه نوع سبک هویت الگوی خاصی از همخوانی با نیاز  یرابطهسازگاری 

به تعهد از خود نشان دادند. البته سهم سبک هویت اطالعاتی از این همخوانی بیشتر بود. 
 هویت و سازگاری یهاسبکنشان داد که حداقل بخشی از تداعی بین  یاواسطهتحلیل 

 .شودیم نیاز به تعهد تعیین یلهیوسبه
 ی آینده:هاپژوهشپیشنهاد برای 

بک این است که از س هارستانیدبویژه  طوربهبه مشاوران مدارس و  :پیشنهاد کاربردی. 1
ی مناسب برای امداخلههویتی دانش آموزان اطالع داشته باشند و بر اساس آن الگوی 

عملکرد بهتر دانش آموزان در آموزشگاه و اجتماع در مورد آنان اجرا نمایند. مشاورین در 
ی بهتر باید با والدین دانش آموزان هم در تعامل سازنده باشند. به نظر جهینتاین راستا برای 

 ن برایانجام دهند، هدایت دانش آموزا توانندیمپژوهنده یکی از مداخالتی که مشاورین 
ی مختلف است. آموزش هاطیمحاتخاذ سبک هویتی مناسب برای سازگاری بهتر در 

ی زندگی به نوجوانان در طول سال تحصیلی و معرفی کتب و منابع گانهدهی هامهارت
 راه گشا خواهد بود. هاچالشمناسب به آنان در این زمینه، جهت رویارویی با 

ه در مورد سایر مقاطع تحصیلی از جمله سال چهارم ی مشابهاپژوهش. پیشنهاد پژوهشی: 0
اردانش ی کهاهنرستانی و نیز احرفهو همچنین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مراکز فنی 

 .انجام شود تا تبیین بهتری از چنین موضوعات در مورد نوجوانان صورت پذیرد

 د.انجام شو ستنیز بهتر ا پژوهش در دانش آموزان دبیرستانی سایر شهرهای کشور
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