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 چکیده

هويتت و   سبکای  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه
مثبت و منفی و عملکرد تحصيلی گرايی  تعهد هويت در رابطه کمال

 335)آمتوز   بود. تعداد دويست و هفتاد و سه نفر دانشآموزان  دانش
تا  34نفر پسر( بدون دريافت هزينه در دامنه سنی  331نفر دختر و 

چنتد   تصتادفی گيری  سال( با روش نمونه 77/35 ± 03/3سال ) 31
بيرستان های مختلف شهرستان آمت  انتختاش شتدند.    ای از د مرحله

( ISI-3هويتت ) های  ابزار پژوهش عبارت بودند از سياهه ی سبک
(. در اين پژوهش از PANPSمثبت و منفی )گرايی  و مقياس کمال

به عنوان شاخص عينتی عملکترد   آموزان  نمره ميانگين درسی دانش
ي  مسير نشان داد حاص  از تحلهای  تحصيلی آنان استفاده شد. يافته

، تعهتد  ، هنجتاری مثبت بر ستبک هويتت اعاعتاتی   گرايی  کمالکه 
و بر سبک هويت  و مثبت، هويت و عملکرد تحصيلی، تأثير مستقيم

منفتی بتر   گرايی  سردرگم/اجتنابی تأثير مستقيم و منفی داشت. کمال
تأثير مستتقيم و مثبتت، و بتر ستبک      سبک هويت سردرگم/اجتنابی

تعهد هويت و عملکرد تحصيلی تتأثير مستتقيم و    هويت اعاعاتی،
هتای   ستبک ای  مثبت از عريق نقش واسطهگرايی  کمالمنفی داشت. 

هويت اعاعاتی، هنجاری و سردرگم/اجتنابی و تعهتد هويتت، بتر    
منفی از عريق نقش گرايی  عملکرد تحصيلی تأثير مثبت داشت. کمال

ابی و تعهتد  هويت اعاعتاتی و ستردرگم/اجتن  های  سبکای  واسطه
 هويت بر عملکرد تحصيلی تأثير منفی داشت.

 

 عملکترد  تعهتد هويتت،   هويتت،  سبکگرايی،  کمال ژگاناکلید و
 تحصيلی

 

Abstract 
The main purpose of the present study was to 

investigate the mediating role of identity style and 
identity commitment on the relationship between 
positive and negative perfectionism and academic 
performance. A sample of two hundred and 
seventy-three unpaid students (135 females and 138 
males), aged between 14 and 18 years old 
(15.77±1.01 years), were selected randomly through 
multi-stage sampling method in Amol, Iran. All 
participants were asked to complete the Identity 
Style Inventory (ISI-3), and Positive and Negative 
Perfectionism Scale (PANPS). The grade-point 
average of students was an objective index for 
academic performance. Using path analysis, the 
results showed that positive perfectionism had 
positive direct effect on informative and normative 
identity styles, identity commitment, and academic 
performance. However, its direct effect on diffuse-
avoidant identity style was negative. Negative 
perfectionism had positive direct effect on diffuse-
avoidant identity style, and negative direct effect on 
informative identity style and identity commitment. 
Positive perfectionism, via mediating the 
informational, normative and diffuse-avoidant 
identity styles and commitment, had positive effect 
on academic performance. Negative perfectionism, via 
mediating the informative and diffuse-avoidant 
identity styles and commitment, had negative effect 
on academic performance. 
 

Keywords: perfectionism, identity style, identity 
commitment, academic performance 
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 مقدمه
ضمنی های  تواند داللت می کند، می آگاهی يافتن از عواملی که موفقيت تحصيلی را تسهي 

واحدی نيست و ی  در يادگيری و آموزش دانشجو داشته باشد. عملکرد تحصيلی سازه

علبد )رضايی، کجباف، موسوی  می راای  برای ارتقای آن، اقدامات آموزشی گستردهريزی  برنامه

 (.3394به نق  از مرادی، حاجی يخچالی و مروتی،  ،3393و موسوی، 

يک صفت شخصيتی است که با تاش فرد برای بی عيب بودن و در نظر گرايی  کمال

ارزيابی -شود. اين صفت، با مقدار زيادی خود می گرفتن معيارهای عملکرد باال مشخص

فر، رضايی، رسولی و ديگران همراه است )سليمانی های  انتقادی و نگرانی در مورد ارزيابی

(. در مورد صفت بودن يا يک فرايند دارای 3395؛ محمودزاده و محمدخانی، 6035رسولی، 

شاتی مطرح است بدين صورت که برخی قعناصر شناختی و رفتاری بودن کمال گرايی، منا

(. 6035، 3يک صفت شخصيتی نيست )اگن، پيک و ديکگرايی  پژوهشگران معتقدند که کمال

هشگران بر چند بعدی بودن اين سازه توافق دارند و بين ابعاد مثبت و منفی آن تمايز اکثر پژو

شام  تنظيم معيارهای گرايی  (. وجه مثبت کمال3395اند )محمودزاده و محمدخانی،  قائ  شده

شود در حاليکه نگرانی  می هدايت شده برای دستيابی به کمال-باالی عملکردی و تاشی خود

از ارزيابی منفی اجتماعی و احساس مغايرت بين عملکرد و سطح انتظارات،  از اشتباه، ترس

(. 3395به نق  از محمودزاده و محمدخانی،  ،6036، 6دهد )استوبر می وجه منفی آن را تشکي 

احساس رضايتمندی از پيشرفت و دريافت تحسين و ی  رفتارهای کمال گرايانه مثبت به واسطه

منفی از عريق تاش برای رفع گرايی  انگيخته شدن کمالشود ولی بر می تمجيد تقويت

آزاردهنده )تقويت منفی( مانند ترس از شکست، انتقاد و مسخره و تحقير شدن های  محرک

های  پژوهش (.6005، 4؛ فدوا، برنز و گومز6034، 3است )بورنام، کوماراجو، هام  و نادلر

دفاعی ناسازگار غيرانطباقی و های  مانتقادگری، عزت نفس، مکانيز-خود ميانجیگذشته نقش 

شناختی مورد  روانهای  و آسيبگرايی  بين کمالی  ناکارآمد را در رابطهای  مقابلههای  سبک

 (.6035فر و همکاران،  اند )سليمانی تأييد قرار داده

                                                           
1-  Egan, Piek, & Dyck 

2-  Stoeber 

3-  Burnam, Komarraju, Hamel, & Nadler 

4-  Fedewa, Burns, & Gomez 
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مثبت به صورت مستقيم و گرايی  ( دريافت که کمال3393، به نق  از قدمی، 3317سرو )

اثر مثبت دارد و اضطراش امتحان در رابطه آموزان  موفقيت تحصيلی دانش غيرمستقيم بر

، به 6030) 3دارد. در پژوهشی ائوم و رايس ميانجیمنفی و موفقيت تحصيلی نقش گرايی  کمال

مثبت با هر دو گرايی  ( نشان دادند که کمال3393نق  از داوری، غامعلی لواسانی و اژه ای، 

ش گذاری بيشتر برای فهم درس و يادگيری مطلب( و عملکردی اهداف تحصيلی تبحری )ارز

)تاش دائمی برای باهوش جلوه دادن خود نزد ديگران و نگرانی از عقب ماندن از ديگران( 

منفی تنها با اهداف عملکردی مرتبط بود. سليمانی فر و گرايی  دارد و کمالدار  ارتباط معنی

های  با نشانه 6از عريق اشتغال فکری تحصيلی گرايی ( دريافتند که کمال6035همکاران )

را در کيفيت رسيدن به گرايی  توان کمال می افسردگی در دانشجويان رابطه دارد. از اين رو

اهداف تحصيلی، تفسير نتايج دوران تحصي  و به عور کلی عملکرد تحصيلی، مهم و تأثيرگذار 

 فرض شده است.گرايی  متأثر از کمالای  فرض کرد. لذا در اين پژوهش، عملکرد تحصيلی سازه

ديگری که بر عملکرد تحصيلی تأثيرگذار های  در اين مطالعه، عاوه بر کمال گرايی، سازه

باشند. شکری، شهرآرای،  می 4و تعهد هويت 3پردازش هويتهای  فرض گرديده اند، سبک

ی کننده در ( به وجود دو عبقه مشخص از متغيرهای پيش بين3312دانشورپور و دستجردی )

های  شناختی )آزمونهای  فردی در قلمرو پيشرفت تحصيلی شام  اندازههای  بررسی تفاوت

هويت، تعهد هويت و های  غيرشناختی )سبکهای  توانايی( و اندازههای  پيشرفت و آزمون

اند. سبک هويت، با سطح تحول شناختی و سبک شناختی  شناختی( اشاره کرده بهزيستی روان

، به نق  از 3923) 2اريکسون( ارتباط دارد. 6003، 5مسائ  هويتی )برزونسکیفرد در ح  

کند. را احساس نسبتاً پايدار از يگانگی خود تعريف می 7( هويت3311حجازی و برجعلی لو، 

رغم تغيير رفتارها، افکار و احساسات، برداشت فرد از خود همواره مشابه  به اين ترتيب، علی

بايد با نگرشی که ديگران نسبت به ما دارند، نسبتاً « ا چه کسی هستيمم»است. اين احساس که 

خود ساخته »( هويت را 6004(. برزونسکی )3311، لو خوان باشد )حجازی و برجعلی هم

                                                           
1-  Eum & Rice 
2-  academic rummination 
3-  identity processing styles 
4-  identity commitment 
5-  Berzonsky 
6-  Erikson 
7-  identity 



 941 (4 ی شماره ،9316 ستانپاییز و زم ،42 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست مجله

 نامد. او باور دارد که سبک هويت به اين اشاره دارد که افراد در مورد خود چه فکر می« 3شده

کنند  می هويت، منشی است که افراد بر اساس آن عم کنند. همچنين به زعم او سبک  می

-(. برزونسکی برای مطالعه شباهت و يا تفاوت افراد در شک 6032)مکتبی، سجادی و ويسی، 

ها به راهبرد ح  مسأله يا دهی فرايند هويت سه سبک هويت را شناسايی کرده است؛ سبک

، سبک هويت 6سبک هويت اعاعاتیها عبارتند از: گردند. اين سبکمکانيزم مقابله بر می

، 5اسميتس و دنيسز، لوييکس، )برزونسکی، سوئن 4و سبک هويت سردرگم/اجتنابی 3هنجاری

(. افراد با سبک هويت اعاعاتی، دارای راهبردهای مسأله مداراند، احساس يکپارچگی 6033

تحصيلی روشن و  اندازند، اهداف شغلی و می را به تعويقها  کنند، معموالً قضاوت می در خود

و  انتظار عملکرد تحصيلی باال دارند و نسبت به اهداف استوار خود متعهد هستند )برزونسکی

-های ديگران را درونی میها و ماک(. افراد با سبک هويت هنجاری ارزش6033، همکاران

شان هایزشدهی بيرونی دارند، تماي  به اعاعاتی دارند که مطابق با ارکنند، احتياج به سازمان

کنند و به گيری توجه میهای منابع قدرت در زمان تصميماست، ذهنی بسته دارند، به توصيه

کنند )حجازی و ها و باورها را درونی میارزيابی، ارزش-صورت خودکار و بدون خود

مدار استفاده کرده، از (. افراد با سبک سردرگم/اجتنابی از راهبردهای هيجان3311برجعلی لو، 

گيری خود بيشتر بر مقتضيات و پيامدهای کنند، در تصميمگيری اجتناش میتصميم موقعيت

آگاهی محدودی دارند و دارای -محيطی تاکيد دارند، رفتارشان الگوی مشخصی ندارد، خود

(. نتايج پژوهش 6033راهبردهای اسنادی و شناختی ناکارآمد هستند )برزونسکی و همکاران، 

( نشان داد که سبک 3312، به نق  از شکری و همکاران، 6003) 2و لوکاس بويد، هانت، کندل

هويت سردرگم/اجتنابی با انتظارات منفی درباره موفقيت و عملکرد تحصيلی، رابطه مثبت؛ و 

های هويت اعاعاتی و هنجاری با انتظارات مثبت درباره موفقيت و عملکرد تحصيلی سبک

، به نق  از 6000) 7ين، نتايج مطالعات برزونسکی و کاکرابطه مثبت نشان داد. عاوه بر ا

آموزان (  نشان داد که سبک هويت اعاعاتی با تکاليف رشدی دانش3312شکری و همکاران، 

                                                           
1-  self-constructed 
2-  informational style 
3-  normative style 
4-  diffuse avoidant style 
5-  Soenes, Luyckx, Smits, & Dennis 
6-  Boye, Hunt, Kandell, & Lucas  
7-  Kulk 
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 شام  هدف آموزشی و استقال تحصيلی رابطه مثبت دارد. رابطه بين سبک هويت سردرگم/

نها با تکليف هدف آموزشی رابطه اجتنابی با تکاليف مزبور منفی و سبک هويت هنجاری ت

هويت بر ادراک فرد از های  از آنجا که سبکمذکور و های  مثبت نشان داد. با توجه به يافته

به  ،6007گذارند )برزونسکی،  می عملکردی او تأثيرهای  خويشتن، بروندادهای رفتاری و شيوه

ر اين پژوهش عملکرد تحصيلی د ،از اين رو(، 3390نق  از شمس اسفندآباد، کاکاوند و ترابی، 

 متأثر از سبک هويتی فرض شده است.ای  سازه

ای متأثر از سبک هويت گذشته نشان دادند که تعهد هويت سازههای  از سوی ديگر، يافته

( است. به زعم برزونسکی 3311؛ حجازی و برجعلی لو، 6033)برزونسکی و همکاران، 

دار و هدفمند هويت است که رفتارها عی جهت(، تعهد هويت به عنوان چارچوش ارجا6003)

شوند. اين چارچوش به کنترل، و بازخوردها در درون اين چارچوش ارزيابی، کنترل و تنظيم می

هايی ها، اهداف، عقايد و ارزشپردازد. تعهد، موجب وضوح ماک می دهی رفتارارزيابی و نظم

فظ آنها هستند؛ به اين ترتيب افراد احساس شود که افراد به آنها عاقه دارند و خواستار حمی

های آشکار، نقش مؤثری در سازگاری کنند. تعهد هدفمند و ماکمندی میمندی و جهتهدف

( دارد. 6032( و سازگاری اجتماعی )مکتبی و همکاران، 3311افراد )حجازی و برجعلی لو، 

ساخت که تعهد هويت در ( خاعر نشان 3312به نق  از شکری و همکاران،  ،3917بريکمن )

 شود به شک  ديگری رفتار کند، به رفتارهای او ثبات می هايی که فرد وسوسه موقعيت

( گزارش داده است که افراد 3312به نق  از شکری و همکاران،  ،3990بخشد. برزونسکی ) می

هويت اعاعاتی و هنجاری در مقايسه با افراد سردرگم/اجتنابی، های  گيری دارای جهت

 دهند. می تری نشان عهدات فردی قویت

دختر و پسر آموزان  از دانشای  روی نمونهای  ( در مطالعه3311حجازی و برجعلی لو )

هويت اعاعاتی و هنجاری بر تعهد هويت تأثير مثبت و های  دبيرستانی دريافتند که سبک

است. دار  معنی دارند و تأثير سبک هويت سردرگم/اجتنابی بر تعهد هويت، منفی ودار  معنی

هويت از عريق پيش بينی تعهد های  ( نيز گزارش دادند که سبک3312شکری و همکاران )

نمايد. عبق  می شناختی دانشجويان، عملکرد تحصيلی آنان را تبيين هويت و بهزيستی روان

هويتی اعاعاتی، هنجاری و سردرگم/اجتنابی از عريق تعهد هويت بر های  سبکها  گزارش آن

 ی تعهد هويت به  رد تحصيلی تأثير غيرمستقيم دارند. بر اين اساس، در اين پژوهش سازهعملک
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 تأثير سبک هويتی بر عملکرد تحصيلی در نظر گرفته شده است.ی  عنوان واسطه

در نظر گرفته شده است چرا که  3زاد برونبه عنوان متغير گرايی  در پژوهش حاضر، کمال

به عنوان يک صفت شخصيتی با حرمت خود گرايی  ت که کمالنشان داده اسها  نتايج پژوهش

( و از سوی 3317رابطه دارد )بشارت، نادعلی، زبردست و صالحی،  6ای مقابلههای  و سبک

گردند )حجازی و های هويت نيز به راهبرد ح  مسأله يا مکانيزم مقابله بر میسبکديگر 

( گزارش کردند که 3393اپور خيرالدين )(. همچنين، بهادری خرمشاهی و باب3311برجعلی لو، 

منفی، همبستگی منفی وجود دارد، در گرايی  هويت اعاعاتی و هنجاری با کمالهای  بين سبک

منفی، مثبت بود. گرايی  اجتنابی و کمال که ضريب همبستگی بين سبک هويت سردرگم/ حالی

( نيز در مطالعات خود، 6033) 3نگناو( و 3393هرآور مومنی و حسينيان )نادری نوبندگانی، م

سئوال اصلی که پژوهش حاضر در پی بين سبک هويت معرفی کردند.  را پيشگرايی  کمال

هويت و تعهد هويت را در رابطه های  توان سبک می باشد اين است که آيا می پاسخگويی به آن

کرد؟ به تلقی  ميانجیمثبت و منفی با عملکرد تحصيلی به عنوان متغيرهای گرايی  بين کمال

منظور پاسخگويی به اين سئوال يک الگوی پيشنهادی برای پژوهش حاضر عراحی گرديد که 

 گردد. می مشاهده 3در شک  

 
 

هويت، تعهد هويت و های  مثبت و منفی، سبکگرايی  . الگوی مفهومی پيشنهادی روابط کمال3شک  
 عملکرد تحصيلی

                                                           
1-  exogenous 

2-  coping styles 

3-  Öngen 
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گرايی مثبت و  مفهومی کمالکه روابط دارد  فرضيه کلی پيشنهادی بيان می 3مطابق شک  

هاست. عاوه بر اين،  ی داده های هويت، تعهد هويت و عملکرد تحصيلی برازنده منفی، سبک

 گيرند. های مربوط به مسيرهای مستقيم و غيرمستقيم در الگوی حاضر مورد بررسی قرار می فرضيه
 

 روش
 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

از ميان تمام گردد.  می همبستگی محسوشهای  پژوهشی  دستهپژوهش حاضر در 

تعداد  ،3393-3394های شهرستان آم  در سال تحصيلی  دختر و پسر دبيرستانآموزان  دانش

نفر دختر( بدون دريافت هزينه با استفاده از روش  350نفر پسر،  350)آموز  نفر دانش سيصد

ند. پس از هماهنگی با آموزش و پرورش انتخاش شد 3ای چند مرحله تصادفیگيری  نمونه

های مختلف شهرستان آم ، سه دبيرستان دخترانه و سه دبيرستان  شهرستان آم  از بين دبيرستان

پسرانه و از هر دبيرستان نيز يک کاس از هر سال تحصيلی )اول تا سوم( به عور تصادفی 

 دفی انتخاش گرديدند.به عور تصاآموز  انتخاش شدند و از هر کاس نيز تعدادی دانش

ابزارهای پژوهش به صورت دفترچه پرسشنامه تنظيم شد. عی توضيحات کوتاهی در ابتدای 

اعاعاتی در مورد ماهيت پژوهش و رعايت اص  محرمانه ماندن آموزان  پرسشنامه به دانش

ر های انتخاش شده، پرسشنامه دارائه گرديد. پس از هماهنگی با مديران دبيرستانها  پاسخ

پرت، های  معيوش و دادههای  قرار گرفت. در نهايت با حذف پاسخ نامهآموزان  اختيار دانش

تا  34نفر پسر( در دامنه سنی  331نفر دختر و  335حجم نمونه به دويست و هفتاد و سه نفر )

 سال( رسيد. 77/35 ± 03/3سال ) 31
 

 ابزار پژوهش
 3شورت، اوون، اساد و ديوئی-ریت (:PANPS) 4گرایی مثبت و منفی . مقیاس کمال9

سنجه  د ونده نظر کارکردی و رفتارگرايی مورد سنجش قرار می گرايی را از نقطه کمال( 3995)

گرايی مثبت و  گويه آن کمال 60گويه است که  40شام  دو خرده مقياس مثبت و منفی و  آنها

 ای ليکرت،  درجه نجدر مقياس پها  سنجد. گويه گرايی منفی را می گويه ديگر، کمال 60
 

                                                           
1-  multi-stage cluster sampling 
2-  Positive and Negative Perfectionism Scale 
3-  Terry-Short, Owens, Slade, & Dewey 
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ها در هر يک  سنجد. حداق  نمره آزمودنی می ها را از نمره يک تا نمره پنج گرايی آزمودنی کمال

سنجی مقياس  روانهای  خواهد بود. ويژگی 300و حداکثر آن  60های آزمون  از مقياس

)آلفای  گرايی مثبت و منفی شام  ساختار فرضی دو عاملی و همسانی درونی قاب  قبول کمال

منفی( گزارش گرايی  برای مقياس کمال 13/0مثبت و گرايی  برای مقياس کمال 13/0کرونباخ 

(. هر چند برخی پژوهشگران )برای نمونه هاس و 3995شورت و همکاران، -شده است )تری

به نتايج مطلوبی دست نيافتند.  PANPS( در بررسی ساختار دو عاملی 6004، 3پاراپاوسيس

را مورد تأييد قرار داده است.  PANPSسنجی نسخه فارسی  روانهای  ويژگی (6009بشارت )

های  ( همسانی درونی )ضريب آلفای کرونباخ( را برای زيرمقياس6035فر و همکاران ) سليمانی

گزارش کردند. در پژوهش حاضر در تحلي   70/0و  79/0مثبت و منفی به ترتيب گرايی  کمال

 77/0تا  53/0مثبت از گرايی  کمالهای  د برای خرده مقياسضرايب استاندار PANPSعاملی 

به دست آمد. همچنين، ضرايب آلفای  22/0تا  41/0منفی از گرايی  و برای خرده مقياس کمال

پژوهش حاضر به های  مثبت و منفی بر اساس دادهگرايی  کمالهای  کرونباخ خرده مقياس

 به دست آمد. 73/0و  14/0ترتيب 

4ک هویت )ی سب سیاهه. 4
ISI-3 ،33گويه است که  40حاوی  (:9114؛ برزونسکی 

 گويه برای سبک سردرگم/ 30هنجاری،  گويه برای سبک 9گويه برای سبک اعاعاتی، 

ای  گزينه 5گويه ديگر مربوط به مقياس تعهد است. در مقاب  هر گويه عيف  30اجتنابی و 

( در 3996( قرار دارد. برزونسکی )3)نمره ( تا کاماً مخالف 5ليکرت از کاماً موافق )نمره 

، 26/0های اعاعاتی را  آخرين نسخه تجديدنظر شده خود ضريب آلفای کرونباخ خرده مقياس

گزارش کرده است. حجازی و برجعلی لو  73/0اجتنابی را  و سردرگم/ 22/0هنجاری را 

دبيرستانی شهر نسخه فارسی سياهه سبک هويت را در دانشجويان ی  ( روايی سازه3311)

( و برای df/6χ ،10/0 =GFI ،71/0 =AGFI= 17/6تهران مورد بررسی و تأييد قرار دادند )

سبک هويت اعاعاتی، هنجاری، سردرگم/اجتنابی و تعهد هويت، به ترتيب های  مقياس

سياهه سبک ی  را گزارش کردند. روايی سازه 70/0و  23/0، 20/0، 25/0ضرايب آلفای کرونباخ 

 ،df/6χ، 19/0 =GFI، 12/0 =AGFI= 53/6در پژوهش حاضر مورد تأييد قرار گرفت )هويت 

11/0 =CFIهويت اعاعاتی، هنجاری، های  سبکهای  ( و ضرايب آلفای کرونباخ مقياس 
 

                                                           
1-  Haas & Prapavessis 
2-  Identity Style Inventory -3 
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 محاسبه شد. 75/0و  73/0، 26/0، 23/0سردرگم/اجتنابی و تعهد به ترتيب برابر با 

از عريق آموزش هر دبيرستان برای آموزان  ی دانشيلمربوط به عملکرد تحصهای  . داده3

به عنوان آموزان  آوری گرديد. در اين پژوهش از نمره ميانگين درسی دانش گروه نمونه جمع

 شاخص عينی عملکرد تحصيلی آنان استفاده شد.
 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

توصيفی، از آمار های  ها، عاوه بر شاخص در پژوهش حاضر به منظور تحلي  داده

و فرايند خودگردان  6با روش برآورد حداکثر درست نمايی 3همبستگی پيرسون و تحلي  مسير

ها از  ( استفاده شد. برای تجزيه و تحلي  داده6001، 4زنمونه، پريچر و هي 5000)با  3سازی

 استفاده شد. AMOS 20و  SPSS/PC+ 22افزارهای آماری  نرم

 

 ها یافته
نحراف معيار متغيرهای پژوهش و ماتريس ضرايب همبستگی بين ميانگين و ا 3جدول 

های  ارائه شده است، عملکرد تحصيلی با سبک 3همانگونه که در جدول دهد.  می را نشانها  آن

و با دار  مثبت همبستگی مثبت و معنیگرايی  هويت اعاعاتی و هنجاری، تعهد هويت و کمال

 3دارد. جدول دار  نابی همبستگی منفی و معنیمنفی و سبک هويت سردرگم/اجتگرايی  کمال

هويت اعاعاتی و هنجاری و نيز تعهد هويت، های  مثبت با سبکگرايی  دهد که کمال می نشان

منفی و سبک هويت سردرگم/اجتنابی همبستگی گرايی  و با کمالدار  همبستگی مثبت و معنی

نبود در دار  هويت اعاعاتی معنیمنفی با سبک گرايی  دارد. همبستگی کمالدار  منفی و معنی

دار  حالی که با سبک هويت هنجاری، تعهد هويت و عملکرد تحصيلی همبستگی منفی و معنی

، 3جدول های  داشت. عبق يافتهدار  و با سبک هويت سردرگم/اجتنابی همبستگی مثبت و معنی

هويت هويت اعاعاتی و هنجاری همبستگی مثبت و با سبک های  تعهد هويت با سبک

 سردرگم/اجتنابی همبستگی منفی دارد.
                                                           
1-  path analysis 

2-  Maximum Likelihood (ML) estimation 

3-  bootstrap procedure 

4-  Preacher & Hayes 
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 .3جدول 

 ميانگين، انحراف معيار و ماتريس ضرايب همبستگی متغيرهای پژوهش
 7 6 1 2 3 4 9 متغیر

       3 سبک هنجاری

 سبک اعاعاتی
**45/0 3      

 اجتنابی سبک سردرگم/  
**63/0- 

*33/0- 3     

 تعهد هويت
**53/0 

**56/0 
**31/0- 3    

 مثبتگرايی  کمال
**69/0 

**30/0 
**37/0- 

**40/0 3   

 منفیگرايی  کمال
**60/0- 05/0- 

**65/0 
**33/0- 

*63/0- 3  

 عملکرد تحصيلی
**33/0 

**60/0 
*34/0- 

**37/0 
**45/0 

**69/0- 
3

 

 76/37 50/59 56/77 17/34 74/64 39/35 09/33 ميانگين
 75/3 97/2 05/33 53/2 73/7 63/2 05/5 انحراف معيار

03/0** p < , 05/0* p < 
 

 

3برازش الگو، برنهای  در مورد مقادير شاخص
را برای  90/0( مقادير باالتر از 6030) 

( و شاخص برازش هنجار GFI) 3(، شاخص نيکويی برازشCFI) 6شاخص برازش تطبيقی

χاز آن جا که شاخص کای اسکوئر ) (، مطلوش گزارش کرده است.NFI) 4شده
حجم ( به 2

χمقتصد کای اسکوئر نسبی )های  نمونه حساس است، شاخص
2
/DF و )RMSEA  بر آن

را برای  01/0( مقدار کمتر از 3993) 2(. براونه و کودک3990، 5ارجح دانسته شده اند )بنتلر

 05/0قاب  قبول گزارش کرده اند هر چند مقدار ايده آل آن را کمتر از  RMSEAشاخص 

، ميزان قاب  قبولی برای شاخص 3يا  6(، مقدار کمتر از 6003) 7لمندانند. عبق گزارش او می

برازندگی نشان داد که های  کای اسکوئر نسبی است. در رابطه با فرضيه کلی، بررسی شاخص

نيست و نياز به بهبود دارد. نتايج مربوط به جزئيات الگوی ها  دادهی  الگوی پيشنهادی برازنده

های  برازش و وزنهای  شام  شاخصدار  ی غيرمعنیاصاح شده پس از حذف مسيرها

ارائه شده است که با توجه به  6رگرسيونی استاندارد مربوط به ضرايب مستقيم، ذي  شک  

؛ براونه و کودک، 6030؛ برن، 6003حدود مطلوش گزارش شده در منابع پژوهشی )اولمن، 
                                                           
1-  Byrn  
2-  Comparative Fit Index 
3-  Goodness of Fit Index 
4-  Normed Fit Index 
5-  Bentler 
6-  Browne & Cudenck  
7-  Ullman  
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برای ضريب  09/6انی نسبت بحر(، حاکی از برازش خوش مدل است. 3990؛ بنتلر، 3993

 . (3319قاسمی، بود )ها  توزيع داده 6(، مويد برقراری نرمال بودن چند متغيره47/6) 3مرديا

 35/0مثبت بر عملکرد تحصيلی )گرايی  نشان داده شده است، تأثير کمال 6همانگونه که در شک  

=β ،003/0 >p( سبک هويت هنجاری ،)62/0 =β ،003/0 >p30/0تی )(، سبک هويت اعاعا =β ،

03/0 >p( و تعهد هويت )33/0  =β ،003/0 >p( مثبت و بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی ،)34/0- 

=β ،006/0 >p  سبک هويت منفی بر گرايی  ، تأثير کمال3(، منفی است. عبق نتايج ارائه شده در شک

حصيلی و عملکرد ت (β ،003/0 >p= -39/0(، تعهد هويت )β ،003/0 >p= -35/0)هنجاری 

(37/0- =β ،003/0 >p( منفی و بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی ،)31/0 =β ،003/0 >p مثبت ،)

( β ،003/0 >p= 67/0هويت هنجاری )های  دهد که سبک می نشان 6شک  های  است. همچنين، يافته

د و تأثير سبک هويت ن( بر تعهد هويت، تأثير مثبت دارβ ،003/0 >p= 35/0و اعاعاتی )

(، منفی است. سرانجام همانگونه که ارائه β ،003/0 >p= -39/0م/اجتنابی بر تعهد هويت )سردرگ

( دارد. β ،003/0 >p= 37/0شده است، تعهد هويت تأثير مثبت و معنی داری بر عملکرد تحصيلی )

درصد واريانس  43الگوی نهايی، ارائه شده است. در  6نتايج مربوط به ضرايب مستقيم، در جدول 

 درصد واريانس عملکرد تحصيلی را تبيين کرده است. 64هويت و  تعهد

 
 رگرسيونی استاندارد شدههای  وزنتحلي  مسير شام  ی  . الگوی برازش شده6شک  

 

χ= 07/6 يادداشت:
2
/df ،1 =df ،053/0 =p ،99/0 =GFI ،91/0 =CFI ،97/0 =NFI ،023/0 =RMSEA 

                                                           
1-  Mardia’s Coefficient 
2-  multivariate normality 
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 .6جدول 
 الگوی پيشنهادی  های مستقيممسير ضرايب

 مسیر
 ضرایب
 استاندارد

 ضرایب
 غیراستاندارد

 خطای
 معیار 

 نسبت
 بحرانی

 سطح
 داری معنی

 0003/0 452/4 067/0 36/0 62/0 به سبک هويت هنجاری گرايی مثبت کمال

 0003/0 -119/5 044/0 -62/0 -34/0 به سبک هويت سردرگم/اجتنابی گرايی مثبت کمال

 003/0 317/3 070/0 66/0 31/0 سبک هويت سردرگم/اجتنابیمنفی به گرايی  کمال

 0003/0 630/5 036/0 37/0 30/0 به سبک هويت اعاعاتی گرايی مثبت کمال

 033/0 -476/6 046/0 -30/0 -35/0 منفی به سبک هويت هنجاریگرايی  کمال

 0003/0 001/5 022/0 33/0 67/0 سبک هويت هنجاری بر تعهد هويت

 0003/0 -746/3 032/0 -33/0 -39/0 ردرگم/اجتنابی بر تعهد هويتسبک هويت س

 0003/0 594/2 053/0 34/0 35/0 سبک هويت اعاعاتی بر تعهد هويت

 0003/0 -131/3 043/0 -32/0 -39/0 گرايی منفی بر تعهد هويت کمال

 034/0 453/6 069/0 07/0 33/0 گرايی مثبت بر تعهد هويت کمال

 006/0 331/3 032/0 05/0 37/0 لکرد تحصيلیتعهد هويت بر عم

 0003/0 071/2 009/0 05/0 35/0 گرايی مثبت بر عملکرد تحصيلی کمال

 003/0 -006/3 034/0 04/0 -37/0 گرايی منفی بر عملکرد تحصيلی کمال
 

ک  مربوط به آنها  اثراتاستاندارد غيرمستقيم موجود در الگو و  اثرات، برآورد 3 دولدر ج

گرايی  نشان داده شده است، کمال 3و جدول  6ش شده است. همانگونه که در شک  گزار

مثبت بر عملکرد تحصيلی از عريق تأثير مثبت بر سبک هويت اعاعاتی، سبک هويت 

هنجاری و تعهد هويت و تأثير منفی بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی، تأثير مثبت غيرمستقيم 

(02/0 =β% ،95 BC ،33/0 - 03/0 :CI ،0003/0 >pدارد اما تأثير غيرمستقيم کمال )  گرايی

منفی بر عملکرد تحصيلی )از عريق تأثير منفی بر سبک هويت هنجاری و تعهد هويت و تأثير 

 -β% ،95 BC ،06/0- - 09/0= -05/0مثبت بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی(، منفی است )

: CI ،003/0 >pمثبت از عريق تأثير مثبت گرايی  کمالدهد که  می نشان 3 جدولهای  (. يافته

هويت اعاعاتی و هنجاری و تأثير منفی بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی، بر های  بر سبک

( β% ،95 BC ،33/0 - 31/0 : CI ،0003/0 >p= 64/0تعهد هويت تأثير مثبت غيرمستقيم )
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ت هنجاری و تأثير منفی بر تعهد هويت از عريق تأثير منفی بر سبک هويگرايی  دارد و کمال

، β% ،95 BC= -07/0مثبت بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی، تأثير غير مستقيم و منفی )

03/0- - 33/0- : CI ،006/0 >p.دارد ) 

، سبک هويت هنجاری از عريق تأثير مثبت بر تعهد 3جدول های  همچنين بر اساس يافته

، β% ،95 BC ،09/0 - 06/0 :CI= 05/0هويت، بر عملکرد تحصيلی تأثير مثبت غيرمستقيم )

003/0 >p سبک هويت اعاعاتی از عريق تأثير مثبت بر تعهد هويت، بر عملکرد تحصيلی ،)

( و سبک هويت β% ،95 BC ،33/0 - 06/0 : CI ،003/0 >p= 02/0تأثير مثبت غيرمستقيم )

منفی غير سردرگم/اجتنابی از عريق تأثير منفی بر تعهد هويت، بر عملکرد تحصيلی تأثير 

مربوط به های  ( دارد. يافتهβ% ،95 BC ،03/0- - 02/0- : CI ،006/0 >p= -03/0مستقيم )

منفی بر عملکرد تحصيلی، گرايی  مثبت و کمالگرايی  تأثيرهای ک  نشان داد که اثر کلی کمال

ر ک  يثتأ، ( بود. همچنين003/0 >p) β= -63/0و β (003/0 >p )= 43/0به ترتيب 

منفی گرايی  ر ک  کماليثتأ( و β ،003/0 >p= 37/0مثبت بر تعهد هويت، مثبت ) گرايی کمال

 .بود( β ،003/0 >p= -62/0بر تعهد هويت، منفی )
 

 .3جدول 

 يافته های حاص  از روش خودگردان سازی برای مسيرهای غير مستقيم الگوی پيشنهادی

 حد خطا سوگیری بوت داده مسیر
 پایین

 حد
 باال

بر عملکرد تحصيلی  ثبتگرايی م کمال
 از عريق سبک هويت و تعهد هويت

0236/0 0243/0 0009/0 066/0 03/0 33/0 

منفی بر عملکرد تحصيلی گرايی  کمال
 از عريق سبک هويت و تعهد هويت

0544/0- 0550/0- 0002/0 031/0 09/0- 06/0- 

بر تعهد هويت از  گرايی مثبت کمال
 عريق سبک هويت

6434/0 6460/0 0002/0 035/0 31/0 33/0 

منفی بر تعهد هويت از گرايی  کمال
 -03/0 -33/0 062/0 0007/0 -0721/0 -0723/0 عريق سبک هويت

هنجاری بر عملکرد سبک هويت 
 تحصيلی از عريق تعهد هويت

0530/0 0532/0 0002/0 066/0 06/0 09/0 

اعاعاتی بر عملکرد سبک هويت 
 تحصيلی از عريق تعهد هويت

0236/0 0210/0 0001/0 031/0 06/0 33/0 

سردرگم/اجتنابی بر سبک هويت 
 عملکرد تحصيلی از عريق تعهد هويت

0333/0- 0360/0- 0009/0 034/0 02/0- 03/0- 
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 گیری بحث و نتیجه

هويت و تعهد های  سبکای  در پژوهش حاضر، يک الگوی مفهومی برای نقش واسطه

آموزان، آزمون شد.  بر عملکرد تحصيلی دانشمثبت و منفی گرايی  هويت در تأثير کمال

، مثبت بر سبک هويت اعاعاتیگرايی  حاص  از تحلي  مسير نشان داد که کمالهای  يافته

، تعهد هويت و عملکرد تحصيلی، تأثير مستقيم و مثبت، و بر سبک هويت هنجاری

( در 6033) اونگنهای  فتها ياببه نوعی ها  سردرگم/اجتنابی تأثير مستقيم و منفی دارد. اين يافته

همخوان است. همچنين نتايج نشان داد که ای  از دانشجويان ترکيهای  نمونهی  مطالعه

هويت اعاعاتی، هنجاری و های  متغيرهای سبکای  مثبت از عريق نقش واسطهگرايی  کمال

 های سردرگم/اجتنابی و نيز تعهد هويت، بر عملکرد تحصيلی تأثير کلی مثبت دارد. سبک

تعهد هويت، تأثير ای  هويت اعاعاتی و هنجاری بر عملکرد تحصيلی از عريق نقش واسطه

که تأثير غيرمستقيم سبک هويت سردرگم/اجتنابی بر  غيرمستقيم و مثبت داشتند، در حالی

هويت اعاعاتی و های  عملکرد تحصيلی از عريق تعهد هويت، منفی بود. تأثير مستقيم سبک

ت، مثبت بود اما سبک هويت سردرگم/اجتنابی بر تعهد هويت، تأثير هنجاری بر تعهد هوي

هويت اعاعاتی و هنجاری و های  مربوط به تأثير مثبت سبکهای  مستقيم منفی داشت. يافته

مطالعات حجازی و های  تأثير منفی سبک هويت سردرگم/اجتنابی بر تعهد هويت، با يافته

توان چنين تبيين کرد که  می ، همخوان است.(3312و شکری و همکاران )( 3311برجعلی لو )

منسجم از ای  سبک هويت اعاعاتی به دلي  برخورداری از تعهد مبتنی بر جستجوگری و شبکه

عقايد و باورهای منطقی، و سبک هويت سردرگم/اجتنابی به دلي  ماهيت روان رنجورانه و 

عهد هويت تأثير مثبت و منفی دارند. غيرانطباقی، به ترتيب بر تای  مقابلههای  ارتباط با سبک

( عاوه بر افراد دارای 6003عبق نظريه هويت برزونسکی )اين نکته نيز شايان توجه است که 

سبک هويت اعاعاتی، افراد دارای سبک هويت هنجاری نيز نسبت به افراد با سبک هويت 

و حجازی و برجعلی  (6033) اونگنسردرگم/اجتنابی، دارای تعهد قوی تری هستند. همچنين، 

سبک هويت هنجاری بر تعهد هويت، و شکری و همکاران دار  ( تأثير مستقيم و معنی3311لو )

( تأثير غيرمستقيم سبک هويت هنجاری بر عملکرد تحصيلی از عريق تعهد هويت را 3312)

مثبت بر تعهد هويت و عملکرد گرايی  مثبت بودن تأثير غيرمستقيم کمالگزارش کردند. 

يلی از عريق سبک هويت اعاعاتی، تطابق زيادی با مبانی و تعاريف نظری هريک از اين تحص
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دارد اما نقش مشابه و هم جهت سبک هويت هنجاری با سبک هويت اعاعاتی در ها  سازه

الگوی مفهومی پيشنهادی قاب  تأم  است. عاوه بر نياز به توجه به اين نکته که به زعم 

( افراد هنجاری سازگار و 3311به نق  از شکری و همکاران،  ،6000برزونسکی و کاک )

تأثير ی  تواند توضيح دهنده می رسد می وظيفه شناس هستند، يکی از تبيين هايی که به نظر

مثبت بر سبک هويت هنجاری و نيز تأثير مثبت اين سبک هويت بر تعهد گرايی  مثبت کمال

به ويژه در فرايند "ايرانی ی  ای جامعهگر-محور و عملکرد-هويت باشد، فرهنگ خانواده

روی چهارصد و ای  ( در مطالعه3311کشاورزی ارشدی )است. برای مثال،  "پيشرفت تحصيلی

های  پنجاه نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مرکز دريافت که باالترين ميانگين در سبک

آموز  رسد دانش می به نظرد. هويتی دانشجويان مورد مطالعه، مربوط به سبک هويت هنجاری بو

ها،  مثبت، هنوز هم تحت تأثير و نفوذ توصيهی  ايرانی با وجود اتخاذ رويکرد کمال گرايانه

ديگرانِ مهم قرار داشته باشد. در اين مورد، انجام مطالعات بيشتر های  انتظارات و ارزش

يت اعاعاتی بر سبک هوتعهد هويت در تأثير ای  در مورد نقش واسطهگردد.  می پيشنهاد

توان گفت که اين تأثير  می عملکرد تحصيلی، با بررسی مبانی نظری و شواهد پژوهشی

 3شناسی مثبت آن با وظيفهی  تواند به دلي  رابطه می غيرمستقيم و مثبت سبک هويت اعاعاتی

برای مثبت مبنی بر انگيزش گرايی  باشد. با توجه به ماهيت کمال انطباقیای  مقابلههای  و سبک

شورت و -رسيدن به يک هدف معين و در دسترس به منظور دستيابی به پيامد مطلوش )تری

(، ماهيت سبک هويت اعاعاتی مبنی بر 6004؛ هاس و پراپاوسيس، 3995همکاران، 

مدارانه، احساس يکپارچگی در خود، اهداف شغلی و تحصيلی  مسألهای  راهبردهای مقابله

ی باال و تعهد نسبت به اهداف خود )برزونسکی و همکاران، روشن و انتظار عملکرد تحصيل

مدارِ منفی،  هيجانای  (، ماهيت سبک هويت سردرگم/اجتنابی مبنی بر راهبردهای مقابله6033

گيری،  گيری، تأکيد بر مقتضيات و پيامدهای محيطی در تصميم اجتناش از موقعيت تصميم

های اسنادی و شناختی ناکارآمد )برزونسکی الگوی مبهم رفتاری، خودآگاهی محدود و راهبرد

های هويت اعاعاتی و هنجاری با انتظارات مثبت (، همبستگی مثبت سبک6033و همکاران، 

(، نقش تعهد در شک  گيری 3312درباره موفقيت و عملکرد تحصيلی )شکری و همکاران، 

با گرايی  ط کمال( و سرانجام، ارتبا6003احساس هدفمندی و ايجاد سازگاری )برزونسکی، 

                                                           
1-  conscientiousness 
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مدار و هيجان مدارِ مثبت )بشارت و همکاران،  مسألهای  مقابلههای  حرمت خود و سبک

های  سبکای  مثبت بر عملکرد تحصيلی از عريق نقش واسطهگرايی  (، تأثير مثبت کمال3317

دارای آموز  هويت اعاعاتی، هنجاری و سردرگم/اجتنابی و تعهد هويت، منطقی است. دانش

مثبت، برای رسيدن به ادراک درونی حرمت خود، مساله مدارانه و جستجوگرانه گرايی  کمال

محورانه و منعطف، اهداف تحصيلی و شغلی -کند، برنامه می اعاعات را دريافت و ارزيابی

کند، مستمر و متعهدانه آنها را  می روشن، سطح باال و البته معقول و قاب  دسترسی را عراحی

نمايد و در نتيجه الگوهای خودارزيابی کارکردی و سازگاری اجتماعی  می اصاح و پيگيری

بااليی دارد. از اين رو، عملکرد تحصيلی بهتری نيز برای او قاب  تصور است. همچنين، 

منفی بر گرايی  حاص  از آزمون الگوی مفهومی پژوهش حاضر نشان داد که کمالهای  يافته

رد تحصيلی، تأثير مستقيم و منفی داشت و تأثير سبک هويت هنجاری، تعهد هويت و عملک

مويد تأثير غيرمستقيم و ها  مستقيم آن بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی، مثبت بود. متعاقباً يافته

های  متغيرهای سبکای  منفی بر عملکرد تحصيلی از عريق نقش واسطهگرايی  منفی کمال

نادری نوبندگانی و ( و 6033) نگناوهويت هنجاری، سردرگم/اجتنابی و تعهد هويت بود. 

منفی با سبک هويت هنجاری و تعهد گرايی  بين کمال( نيز گزارش دادند که 3393همکاران )

های  يافتههويت، رابطه منفی و با سبک هويت سردرگم/اجتنابی، رابطه مثبت وجود دارد. 

د هويت، منفی پژوهش حاضر نشان داد که تأثير مستقيم سبک هويت سردرگم/اجتنابی بر تعه

تعهد ای  بود. همچنين سبک هويت سردرگم/اجتنابی بر عملکرد تحصيلی از عريق نقش واسطه

مربوط به تأثير منفی و مستقيم سبک هويت های  هويت، تأثير منفی و غير مستقيم داشت. يافته

 سردرگم/اجتنابی بر تعهد هويت و تأثير غيرمستقيم و منفی آن بر عملکرد تحصيلی از عريق

( و شکری 3311ارائه شده از سوی حجازی و برجعلی لو )های  و تبيينها  تعهد هويت با يافته

( 3390شمس اسفندآباد و همکاران )( همخوان است. در همين راستا، 3312و همکاران )

گزارش کردند که افراد دارای سبک هويت سردرگم/اجتنابی فاقد اهداف تحصيلی ثابت و 

در تبيين تأثير پايين مهارتها و خودمختاری تحصيلی برخوردارند. روشن هستند و از سطوح 

ارايه شده های  توان به گزارش می منفی بر سبک هويت سردرگم/اجتنابیگرايی  مثبت کمال

؛ 3317مذکور با رفتارهای روان رنجورانه )بشارت و همکاران، ی  مبنی بر ارتباط هر دو سازه

از اين رو، با توجه به  ( استناد کرد.6004اپاويس، ؛ هاس و پر3311حجازی و برجعلی لو، 



 933 ای سبک هویت و تعهد هویت یلی: تأثیرات واسطهگرایی مثبت و منفی و عملکرد تحص کمال

منفی بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی و همخوان بودن تأثير منفی گرايی  تأثير مثبت کمال

قبلی )از جمله شکری های  پژوهشهای  اجتنابی بر تعهد هويت با يافته سبک هويت سردرگم/

منفی بر تعهد هويت گرايی  منفی کمال(، تأثير 3311حجازی و برجعلی لو،  ؛3312و همکاران، 

از عريق تأثير مثبت بر سبک هويت سردرگم/اجتنابی و نيز تأثير منفی آن بر عملکرد تحصيلی 

از عريق تأثير منفی بر سبک هويت هنجاری، تعهد هويت و تأثير مثبت بر سبک هويت 

گرايی  دارای کمالموز آ توان چنين گفت که دانش می نمايد. می سردرگم/اجتنابی، مطابق انتظار

منفی به دلي  انگيزش برای رسيدن به هدف معين به منظور اجتناش از پيامدهای نامطلوش، 

( استفاده 6033) اونگناضطراش ناشی از اين رويکرد روان رنجورانه و تحول نايافته و به زعم 

مدارِ منفی هيجانای  راهبردهای مقابلهارزيابی، به احتمال بيشتری از -از الگوهای کژکار خود

کند، بر مقتضيات و پيامدهای محيطی در  می گيری اجتناشکند، از موقعيت تصميم می استفاده

 نمايد. می کند و راهبردهای اسنادی و شناختی ناکارآمد و نامنعطفی اتخاذ می گيری تکيهتصميم

و به دلي  سطح از اين رو، قاب  پيش بينی است که چنين فردی تعهد اندکی به هدفمندی دارد 

تعهد هدفمند و برخورداری پايين سازگاری، عملکرد تحصيلی ضعيفی خواهد داشت، چرا که 

 . های آشکار و روشن، نقش مؤثری در سازگاری افراد دارنداز ماک

)صرفاً ها  شايان ذکر است که جامعه آماری اين پژوهش، استفاده از يک روش سنجش سازه

روش پژوهش و عدم قطعيت در مورد روابط علّی، از پرسشنامه( و همبستگی بودن 

-شناختیهای  سبکاز آنجا که  باشد که بايد مدنظر قرار گيرد. می اين پژوهشهای  محدوديت

فرزندپروری والدين، های  اجتماعی پردازش هويت تحت تأثير عوام  زيادی از جمله شيوه

به نق  از  ،6007زونسکی، گيرند )بر می فرهنگی قرار-شخصيت نوجوان و محيط اجتماعی

آموزش، ی  مرتبط با حيطههای  شود سازمان می (، پيشنهاد3390شمس اسفندآباد و همکاران، 

و تأثير آن بر سبک هويت، تعهد آموز  منفی در دانشگرايی  نسبت به خطر ايجاد صفت کمال

هی فراهم هويت و عملکرد تحصيلی او، برای والدين، معلمان و مديران محترم هشدار و آگا

دانند که از همکاری افرادی که به انجام اين پژوهش  می پژوهشگران بر خود واجبآورند. 

 کمک کردند، قدردانی نمايند.

 

 



 932 (4 ی شماره ،9316 ستانپاییز و زم ،42 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست مجله

 منابع

 فارسی
گرايی و  (. کمال3317زبردست، عذرا و صالحی، مريم ) ؛نادعلی، حسين ؛بشارت، محمدعلی

 .7-37 ،37شناسان ايرانی،  روانهای مقابله با تنيدگی.  سبک

های هويتی و  (. رابطه سبک3393خيرالدين، جلي  ) بهادری خرمشاهی، جعفر و بابايی

 .37-50، 3 (32شناسی، ) مجله روانگرايی با احساس شادکامی در دانشجويان.  کمال

گرايی و  ی بين کمال (. رابطه3393ای، جواد ) غامعلی لواسانی، مسعود و اژه ؛داوری، مژده

 .622-613 (،3) 32شناسی،  مجله روانآموزان.  لی با اهداف پيشرفت دانشخودکارآمدی تحصي

های هويت و تعهد هويت در  (. تفکر انتقادی، سبک3311لو، سميه ) حجازی، الهه و برجعلی

 .3-35(، 6) 4شناسی معاصر،  روانی. نوجوانان: ارائه يک الگو علّ

فردی های  (. تفاوت3312تجردی، رضا )دانشورپور، زهره و دس ؛شهرآرای، مهرناز ؛شکری، اميد

پژوهش . شناختی های هويت و عملکرد تحصيلی: نقش تعهد هويت و بهزيستی روان در سبک
 .32-69(، 3) 3شناختی،  در سامت روان

های دلبستگی و  (. رابطه سبک3390کاکاوند، عليرضا و ترابی، زهرا ) ؛شمس اسفندآباد، حسن

آموزان پيش دانشگاهی شهر قزوين.  تحصيلی دانش هويت با سامت عمومی و پيشرفت

 .307-361 (،6) 7های نوين تربيتی،  انديشه

های علوم اجتماعی با کاربرد  (. الگوسازی معادالت ساختاری در پژوهش3319قاسمی، وحيد )

AMOS. .تهران: جامعه شناسان 

های  نوآوریآموزان.  گرايی با اضطراش امتحان دانش (. بررسی رابطه کمال3393قدمی، مجيد )
 .332-353 (،33) 49آموزشی، 

ی  بينی انگيزه (. تأثير سبک هويتی و هوش هيجانی در پيش3311کشاورزی ارشدی، فرناز )

 .43-52(، 33) 4انديشه و رفتار، پيشرفت و عملکرد تحصيلی دانشجويان کارشناسی ارشد. 

اضطراش و اجتناش شناختی در (. نقش ميانجی 3395محمودزاده، رقيه و محمدخانی، شهرام )

 .609-662 (،3) 63شناختی،  مجله دست آوردهای روانگرايی منفی و اهمال کاری.  رابطه کمال

ی مديريت زمان و (. رابطه عل3394ّحاجی يخچالی، عليرضا و مروتی، ذکراله ) ؛مرادی، ندا

گری  ميانجیشناختی و عملکرد تحصيلی با  حمايت اجتماعی ادراک شده با بهزيستی روان
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تنيدگی تحصيلی و خودکارآمدی تحصيلی در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز. 

 .73-94 (،3) 66شناختی،  مجله دست آوردهای روان

(. ارائه يک الگو 3393مهرآور مومنی، جاويد و حسينيان، سيمين ) ؛نادری نوبندگانی، زهرا

 گرايی. کمال های شخصيتی نئو و ژگیهای هويتی، وي مفهومی جهت تبيين رابطه ميان سبک
 .15-99، (32) 4شناختی،  های روان ها و مدل روش
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