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های هویت و مشغولیت تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سبكمشغولیت تحصیلی می چكيده:

با  تحصیلی های هویت و انگیزش پیشرفتتحصیلی قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه سبك

از نوع همبستگی بود. مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. پژوهش حاضر توصیفی 

-89دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی  این پژوهش شاملجامعه آماری 

دانشجو  012تعداد ای گیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه که از این جامعه تشکیل دادند 1981

های هویت برزونسکی، ها از پرسشنامه سبكدادهآوری  شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمعانتخاب 

ها با استفاده از ضریب دادههرمنس و مشغولیت تحصیلی زرنگ استفاده شد.  تحصیلی انگیزش پیشرفت

ها نشان د. یافتهتجزیه و تحلیل گردی SPSS.22افزار آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان در نرم

 تحصیلی ی هویت اطالعاتی، سبك هویت هنجاری و انگیزش پیشرفتهاداد که مشغولیت تحصیلی با سبك

رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین مشغولیت تحصیلی با سبك هویت سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی و 

های هویت اطالعاتی و هنجاری و معناداری وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبك

بینی مشغولیت تحصیلی دانشجویان هستند؛ اما سبك هویت سردرگم/ قادر به پیش تحصیلی تانگیزش پیشرف

اجتنابی بر مشغولیت تحصیلی دانشجویان تأثیری نداشت. بنابراین مشغولیت تحصیلی با کاربرد سبك هویت 

 یابد.اطالعاتی و هنجاری و انگیزش پیشرفت افزایش و با سبك هویت سردرگم/ اجتنابی کاهش می

 

  های هویت.، سبكتحصیلی مشغولیت تحصیلی، انگیزش پیشرفت واژگان كليدی:
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 مقدمه

غییر و تحوالت زیادی های آموزشی، با تامروزه نظام     

ها، سعی دارند رو هستند که در این میان دانشگاههروب

نیازهای دانشجویان و جامعه  های خود را مطابق باآموزش

(. ایجاد انگیزه در دانشجویان 0229دهند )تامپسون،  ارائه

به طوری که بتوانند در تحصیالت موفق باشند، یکی از 

یفیت آموزش است های مهم در زمینه ارتقای کچالش

های ترین شاخص(. یکی از مهم0219)اکپان و آموبونگ، 

ی کیفیت آموزش، مشغولیت تحصیلی نشان دهنده

(. مشغولیت 0211یودن و همکاران،  دانشجویان است )ون

شناختی و تالش گزاری روان تحصیلی نوعی سرمایه 

، فهمیدن و تسلط در دانش و مستقیم برای یادگیری

(. 1989رد نیاز است )صیامی و همکاران، های مومهارت

مشغولیت تحصیلی دربرگیرنده ابعاد رفتاری، عاطفی و 

مؤلفه (. 0221شناختی است )فریدکیس و همکاران، 

مشاهده  قابل تحصیلی، به رفتارهای مشغولیترفتاری 

تحصیلی نظیر تالش و پایداری هنگام مواجهه با مشکل در 

ی کمك از اساتید یا حین انجام تکالیف درسی و تقاضا

همساالن به منظور یادگیری و درك مطالب درسی اشاره 

دهنده  عاطفی نشان مشغولیت(. 0229فینالی، ) دارد

های های عاطفی، عالقه و ارزش نهادن به فعالیتواکنش

 و« ارزش»، «عالقه»دانشگاه است و دارای نشانگرهای 

های شناختی شامل انواع فرایند مشغولیت .است« عاطفه»

آموزان جهت یادگیری مورد  پردازش است که دانش

 (.0219)وانگ و پك،  دهنداستفاده قرار می

مشغولیت تحصیلی به عنوان یك متغیر، به حوزه مطالعات 

تعلیم و تربیت راه یافته است و در این زمینه تاکنون 

ت. های آموزشی انجام گرفته اسهایی در سازمانپژوهش

که  ندنشان داد( 0229مکاران )و ه در پژوهشی جانوسز

تحصیلی ارتباط نزدیکی با عوامل دانشگاهی  مشغولیت

دارد، به طوری که حتی دانشجویان عالقمند به تحصیل 

. کنندتحت تأثیر عوامل منفی دانشگاهی ترك تحصیل می

های یگری نشان داده است که بین مؤلفههای دپژوهش

ی یلی رابطهشناختی خودکارآمدی با مشغولیت تحصروان 

(. جانوسز و همکاران 0229مستقیم وجود دارد )کریستن، 

ن دادند متغیرهای مربوط به ( در پژوهش خود نشا0222)

رآورد بینی کننده برای بهای تحصیلی بهترین پیش تجربه

 میزان پیشرفت تحصیلی است.

شخصیتی  هایویژگیمتغیر مشغولیت تحصیلی با 

 و رشد آن در وی که شرایط خانوادگی به انشجویاند

 شخصیتی هایشود. ویژگیمربوط می پرورش یافته است،

 شناختی و عاطفی ابعاد رفتاری، شامل خود دانشجویان

 اثر شکل این به کلی، به طور است؛ اما شرایط خانوادگی

 سبك وی برای های نوجوانی،سال طول در که است ارگز

 که درسمی نظر آورد. بهاز هویت را فراهم می خاصی

 تحصیلی لمسای از دانشجویان ادراك در هویت خود سبك

 اثرگذار تحصیلی، موفقیت در اشقضاوت درباره توانایی و

 میزان کنندهتعیین  تواندمی جهت از این و است

  (.0211وی باشد )کیلن و کوپالن،  تحصیلی مشغولیت

 و تصور ك( هویت ی0221) نظر برزونسکی و کاك از

از  استفاده حسبر ب افراد و است خود از یذهن ییبازنما

 ساخته خود یهاهینظرو  یاجتماع و یشناخت یندهایافر

از  استفاده در ،هایریگ میو تصم یشخص لیمسا حل یبرا

ی هاراه ،هاسبك نیا دارند. تفاوت گریکدبا ی هاسبك

بحران  از یناش مشکالت با مقابله و اطالعات ردازشپ

؛ برمن و همکاران، 0221ن، است )دوریس و همکارا تیهو

 ی مراجعهاارزشی فرد هنجار تیهو سبك در (.0221

 ،سبك نیا یدارا . افرادردیپذیم را نیوالد و قدرت

 یمشخص یآموزشو  یکار یهاهدفو  رندیناپذانعطاف

 تیهو سبك . درشودیم کنترل رونیب از که دارند

 یتیموقع یهادرخواستبه  همواره ی، فرداجتنابسردرگم/ 

 در ادیزدرنگ  و تعلل با گروه نیا ؛دهدیم نشان واکنش

 مشخص یتیهو ی وشخص لیمسا یبرا یریگیمتصم

 فرد جستجوگر ی،اطالعاتك هویت سبدر  .شوندیم

 به نسبت و شکاك خود میمفاه مورد در بوده، اطالعات

 و پردازش به و اندگشادهخود  به مربوط یهایآگاه

و نسبت  پردازندیم یریگیم تصم از قبل اطالعات، یابیارز
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ی دارد )برزونسکی و تربه انجام تکالیف درگیری بیش

 (.0221کاك، 

های هویت به عنوان یك ویژگی بر این اساس سبك

شخصیتی با مشغولیت تحصیلی دانشجویان ارتباط دارد. 

به طوری که در پژوهشی مشخص شد که اثر مستقیم 

لی و اثر سبك هویت اطالعاتی بر مشغولیت تحصی

غیرمستقیم آن بر پیشرفت تحصیلی فقط از طریق سبك 

هویت اطالعاتی معنادار و مثبت بود )صابر و همکاران، 

( نشان دادند 0221(. همچنین برزونسکی و کاك )1981

که افراد با سبك هویت سردرگم/اجتنابی فاقد اهداف 

وشن هستند و از سطوح پایین تحصیلی و شغلی ثابت و ر

تحصیلی، خویشتنداری، خودمختاری تحصیلی  هایمهارت

 و مشغولیت تحصیلی برخوردارند. 

و های پیشین کمتر بررسی له دیگری که در پژوهشمسئ

شود، ارتباط انگیزش در پژوهش حاضر بدان پرداخته می

انگیزه با مشغولیت تحصیلی است.  تحصیلی پیشرفت

پیشرفت به صورت میل یا عالقه به موفقیت کلی یا 

ای خاص تعریف شده است )سیف، قیت در زمینهموف

 به نسبت ه پیشرفت به عنوان یك زمینهنگیز(. ا1981

ها یا نیازهای ترین انگیزهثابت در افراد، از جمله مهم

باشد که برای نخستین بار توسط اکتسابی هر فرد می

(. 1980)بیابانگرد، مطرح شد  1892های در سال موری

یکی از نیازهای  فت را به عنوانوی نیاز و میل به پیشر

د. دانهای سازگار شخصیت انسان میاساسی و از ویژگی

نیز نیاز و انگیزه پیشرفت را نتیجه تعارض کللند  مك

هیجانی بین امید به موفقیت و میل به دوری و گریز از 

امید به موفقیت از سویی به  کهاینداند. شکست می

فقیت وابسته است و از هیجانات و عقاید مثبت پیرامون مو

سوی دیگر ترس از شکست به هیجانات منفی و اینکه 

موقعیت پیشرفت دور از دسترس و خارج از توان او 

(. 0228مای و اسپیناس،  )استین باشد، مرتبط استمی

مشخص شد که آموزش انگیزش  یدر این راستا در تحقیق

پیشرفت بر درگیری تحصیلی )درگیری شناختی، رفتاری 

آموزان دختر پایه سوم راهنمایی تأثیر نگیزشی( دانشو ا

در  (0221اینرنی )مك (. 1981مثبت دارد )بروجردی، 

آموزانی که به دانشپژوهشی دیگر در این زمینه نشان داد 

خود را درگیر تکلیف  اند،عالقهبیفعالیت آموزشی خاصی 

شان کنند و برایشان نیز ارزشی ندارد، اهداف شخصینمی

بردن عملکرد تحصیلی خود  باالر کوچك است و برای بسیا

آموزان کنند. دلیل عدم درگیری دانشنمی الشنیز ت

است که در عملکرد تحصیلی  پیشرفت نداشتن انگیزه

( در 0228ود. هونگ و همکاران )شظاهر می هاآن

دند که نوع باورهای انگیزشی دانش پژوهشی نشان دا

های تفاده از راهبردآموزان بر میزان یادگیری و اس

ای دارد و از جمله عوامل تعیین تأثیر عمده هاشناختی آن

تحصیلی و مشغولیت تحصیلی در دانش کننده در موفقیت 

گزارش کرده  (0221فولك ) شود. ولآموزان محسوب می

ه باشند که با تالش آموزان باور داشتاست که اگر دانش 

تری کرده و در بیشتوانند یاد بگیرند، تالش قابل قبول می

کنند. همچنین تری میمواجهه با مشکالت پافشاری بیش

خود بر مشکل متمرکز شده و احساس آرامش و 

کنند و از پیشرفت تحصیلی تری میخوشبختی بیش

امل شناختی باعث باالتری نیز برخوردارند و لذا این ع

 شود. درگیر شدن دانش آموزان در فرایند یادگیری می

های یزش پیشرفت و سبكانگبا توجه به نقش در واقع 

، هادر عملکرد و موفقیت تحصیلی آن دانشجویان هویت

های هویت انگیزش پیشرفت و سبكضرورت دارد مسئله 

مدنظر قرار گیرد. مشغولیت تحصیلی بر  دانشجویان

شود که مشاوران در امر مشاوره همچنین این امر سبب می

 تر عمل کنندر و آگاهانهبهت دانشجویانتحصیلی و شغلی 

های گیری نگرش منفی در موقعیتو با این اقدام از شکل

آید و نگرش مثبت به یك تحصیلی جلوگیری به عمل می

را  انشجویانتواند نسبت میزان فعالیت و تالش دپدیده می

دهد و او را به انجام وظایف و در آن امر تحت تأثیر قرار 

وادار نماید، در صورتی که های خود در قبال آن ولیتؤمس

آورد. یعنی فرد به نگرش منفی عکس این امر را بوجود می

دلیل عدم رضایت از کار و فعالیت مورد نظر از زیر بار 

که  با توجه به این. از سویی کندولیت شانه خالی میؤمس
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تحصیلی ارتباط نزدیکی با عوامل دانشگاهی  مشغولیت

ن عالقمند به تحصیل دارد، به طوری که حتی دانشجویا

، کنندتحت تأثیر عوامل منفی دانشگاهی ترك تحصیل می

شود. از سویی در براین لزوم انجام پژوهش احساس میبنا

ه که تحقیقات این تحقیق با در نظر گرفتن این مسئل

های هویت و انگیزش پیشرفت با اندکی در زمینه سبك

 ولیت تحصیلی در جمعیت سالم به خصوصمشغ

یان انجام یافته است؛ لذا هدف پژوهش حاضر دانشجو

 های هویت و انگیزش پیشرفتبررسی رابطه سبك

ن دانشگاه با مشغولیت تحصیلی در دانشجویا تحصیلی

  علوم پزشکی تبریز بود.

 روش کار 

روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، بر      

مطالعه همچنین است.  بنیادیاساس هدف تحقیق از نوع 

این جامعه آماری  است. همبستگیر توصیفی از نوع حاض

علوم پزشکی  دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پژوهش را

که از  تشکیل دادند 1981 -89 تبریز در سال تحصیلی

گیری تصادفی با استفاده از روش نمونه این جامعه

نمونه کرجسی و  ای و بر اساس فرمول تعیین حجمخوشه

انتخاب شدند؛ بدین صورت جو دانش 012مورگان تعداد 

های دانشگاه علوم پزشکی، سه بتدا از بین دانشکدهکه ا

برگزیده  کالس 1دانشکده انتخاب و سپس از هر دانشکده 

با رضایت آگاهانه، داوطلبانه و با آموزان  دانشتمامی د. ش

را تکمیل  هااز حراست دانشگاه، پرسشنامههماهنگی 

طالعات مینان داده شد که ااط هانمودند. همچنین، به آن

 د. حاصل از پرسشنامه، محرمانه خواهد مان

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد: آوری داده برای جمع

الف: پرسشنامه مشغولیت تحصیلی: این پرسشنامه توسط 

ماده است.  99( ساخته شده است و دارای 1981زرنگ )

ای هر ماده دارای پنج گزینه در طیف لیکرت است. شیوه

ای است که برای گزینه همیشه درست دهی به گونهنمره

در نظر  1و برای گزینه همیشه نادرست نمره  1نمره 

گرفته شده است. پایایی این ابزار در پژوهش زرنگ 

و روایی محتوایی آن نیز به شیوه داوری  82/2(، 1981)

تخصصی مورد سنجش قرار گرفت که مورد تأیید قرار 

پژوهش حاضر ضریب پایایی  گرفت. همچنین در

 گزارش گردید. 89/2لفای کرونباخ پرسشنامه به روش آ

ی ریگی اندازهبراهای هویت: ب: پرسشنامه سبك

 تیهو یهاسبك یپرسشنامه از تیهوی هاسبك

 12ی حاوپرسشنامه  نیا( استفاده شد. 0229ی )برزونسک

گویه  8ی، اطالعات سبكی براگویه  11 کهاست  هیگو

 سردرگم سبكی براگویه  12ی، هنجار بكسی برا

 که تعهد است اسیمق به مربوط گرید گویه 12 ی واجتناب

ی تیهو سبك كی و شودیم استفاده هیثانو لیحلی تبرا

ی انهیگز 1 فیط هیگو هر مقابل . درشودینم محسوب

مخالف  کامالًو  1نمره  موافق کامالً که داشت قرار کرتیل

را  هاآنی از کی دیبادهنده  پاسخ که گرفتیم 1نمره 

 که اندشدهی طراحی اگونهها به هیگو .نمودیمانتخاب 

 شانیتیهول یی به مسایپاسخگوی فرد را در ریگجهت

 نیآخر( در 0229. برزونسکی )دهندیمی قرار ابیارزمورد 

خرده  کرونباخی آلفا بید ضرنظر شده خو دیتجدنسخه 

و  99/2ی را ارهنج، 90/2ی را اطالعاتی هااسیمق

است. وایت و  کردهگزارش  99/2ی را اجتنابسردرگم 

ی هایژگیوی بررس( به منظور 1889همکاران )

نفر از  991شده، آن را بر ر نظ دیتجد اسیمقی سنجروان

درصد  99 کهسال  1/01ی سن نیانگیمبا  انیدانشجو

را  کرونباخی آلفا بیضرو  کردندمرد بودند اجرا  هاآن

ی هنجار تیهو سبك، 18/2ی اطالعات تیهو سبكی برا

گزارش  99/2ی اجتنابسردرگم  تیهو سبكو  91/2

ی برا کرونباخی آلفا بیضرا. در پژوهشی در ایران کردند

 تیهوی، اطالعات تیهو سبكی سه برای درونی همسان

برابر با  بیترتی به هنجار تیهوو  یاجتنابسردرگم/ 

لو و همکاران، به دست آمد )مغان 99/2و  98/2، 99/2

1999 .) 

 همکارانپرسشنامه وایت و  نیا ییروا یبررس یبرا

 روش با یتیهو سبكسه  در را افراد یهاپاسخ( 1889)

 مؤلفه با ماکسیوار چرخش از استفاده با یعامل لیتحل

به  عوامل نیب یهمبستگ بیضر. کردندی بررس یاصل
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 و 91/2، عامل دوم 98/2 اول عامل بیترت به آمده دست

ی باال هستند. از همگ کهبه دست آمد  91/2و عامل سوم 

ی عامل لیتحلآزمون توسط روش  نیایی سازه رواطرفی 

 91/2ی بردارنمونه  تیکفااندازه  که ی قرار دادبررسمورد 

 (.1999نژاد،  بود و مورد تأیید قرار گرفت )فارسی

این پرسشنامه را هرمنس ج: پرسشنامه انگیزش پیشرفت: 

جمله ناتمام و  08اخته است. این پرسشنامه از ( س1892)

پرسشنامه به  سؤاالت ای درست شده است.چهارگزینه

و به دنبال هر جمله  بیان شده استناتمام  جمالتصورت 

یکسان سازی ارزش جهت داده شده است.  نهچند گزی

گزینه نوشته شد.  1سؤال پرسشنامه  08برای هر االت سؤ

پیشرفت از  شدت انگیزشکه ها به حسب ایناین گزینه

. ها نمره داده می شودزیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آن

های نه گانه که گذاری پرسشنامه با توجه به ویژگینمره

گیرد. بعضی ها تنظیم شده، انجام میسؤاالت بر اساس آن

از سؤاالت به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی 

، 11، 11، 12، 8، 1، 1ت شماره ارائه شده است. در سؤاال

 9، به جیم 0، به ب 1به الف  08و  09، 09، 09، 02، 19

، 11، 9، 9، 9، 1، 9، 0و در سؤاالت شماره  1و به دال 

، 1به الف  09و  01، 01، 00، 01، 18، 19، 19، 19، 10

شود. دامنه داده می 1و به دال  0، به جیم 9به ب 

ای که د. نمره کل یعنی نمرهباشمی 119تا  08تغییرات از 

آید، اگر باال )باالتر از از مجموع سؤاالت به دست می

میانگین( باشد، نشانگر انگیزش پیشرفت باال و نمرات 

تر از میانگین( بیانگر انگیزش پیشرفت تر )پایینپایین

 (.1892باشد )هرمنس، پایین در فرد می

ساس آن ( برای محاسبه روایی محتوا که ا1892هرمنس )

های قبلی درباره انگیزش پیشرفت تشکیل را پژوهش

داد، استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی را با می

گرا محاسبه کرده است. ضرایب به رفتارهای پیشرفت

 19/2تا  92/2ای از ترتیب سؤاالت پرسشنامه در دامنه

باشد. عالوه بر این در یك مطالعه هرمنس به وجود می

ستگی بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت ضریب همب

موضوعی اشاره دارد. همچنین ضریب پایایی این 

گزارش کرده  91/2پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 

است. همچنین در پژوهشی در ایران ضریب پایایی این 

کرده برآورد  98/2پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 

 (.1999است )ابوالقاسمی، 

های میانگین آوری شده با استفاده از روش های جمعداده

و انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 

مورد تجزیه و  00نسخه  SPSSافزار  رگرسیون در نرم

 تحلیل قرار گرفت.

 ها يافته

شناختی باالترین گروه  از نظر خصوصیات جمعیت     

عیت سال است. همچنین وض 01تا  18سنی مربوط به 

تر دانشجویان مجرد هستند. در سطح تأهل بیش

نفر  99ترین مربوط به کارشناسی با تحصیالت نیز بیش

 بودند. 

یرهای میانگین و انحراف استاندارد متغ 1در جدول 

 پژوهش نشان داده شده است.

 

  : ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش 1جدول 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 متغيرها تعداد عيارانحراف م ±ميانگين  خطاي معيار

 سبك هويت اطالعاتي 810  73/83 37/5±  73/0

 سبك هويت هنجاري 810 34/5±00/83  73/0

 سبك هويت سردرگم/ اجتنابي 810 31/3±77/85  70/0

 انگيزش پيشرفت 810 85/4±85/40  07/0

 مشغوليت تحصيلي 810 73/33 50/3±  51/0
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هد که میانگین و انحراف دنشان می 1مندرجات جدول 

های هویت اطالعاتی، هنجاری و معیار متغیرهای سبك

 ±18/1، 99/09 ±19/1سردرگم/ اجتنابی به ترتیب 

 ±01/8، متغیر انگیزش پیشرفت 99/01 ±11/1و  92/01

 بود.  99/99 ±12/9و مشغولیت تحصیلی  01/82

ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش نشان  0در جدول 

 ت. داده شده اس
 

  با مشغوليت تحصيلي دانشجويان تحصيلي هاي هويت و انگيزش پيشرفت: ضرايب همبستگي بين سبك8جدول 

 متغير سبك هويت اطالعاتي سبك هويت هنجاري سبك هويت سردرگم/ اجتنابي انگيزش پيشرفت

 ضريب همبستگي با مشغوليت 83/0 87/0 -13/0 14/0

000/0 07/0 001/0 001/0 p 

دهد مشغولیت تحصیلی با نشان می 0جدول تایج ن

های هویت اطالعاتی، سبك هویت هنجاری و سبك

رابطه مثبت و معناداری دارد.  تحصیلی انگیزش پیشرفت

همچنین بین مشغولیت تحصیلی با سبك هویت سردرگم/ 

(. P<21/2اجتنابی رابطه منفی و معناداری وجود دارد )

تی و هنجاری و در واقع با افزایش سبك هویت اطالعا

انگیزش پیشرفت، میزان مشغولیت تحصیلی دانشجویان 

یابد و برعکس با افزایش سبك هویت سردرگم/ افزایش می

اجتنابی، میزان مشغولیت تحصیلی دانشجویان کاهش 

 یابد. می

های به منظور پاسخگویی به اینکه چقدر متغیرهای سبك

ولیت توانند تغییرات مشغهویت و انگیزش پیشرفت می

بینی کنند از روش تحلیل تحصیلی را در دانشجویان پیش

ارائه  9رگرسیون )همزمان( استفاده شد. نتایج در جدول 

 شده است.  

 
    تحصيلي هاي هويت و انگيزش پيشرفتبيني مشغوليت تحصيلي بر اساس سبك: خالصه تحليل رگرسيون براي پيش7جدول 

P T 
 نداردضرايب غيراستا ضرايب استاندارد

 متغير
β خطاي استاندارد B 

 مقدار ثابت  34/03  03/0 -  70/10 0001/0

 سبك هويت اطالعاتي  83/0 04/0  13/0 54/8  01/0

 سبك هويت هنجاري  87/0 04/0  13/0  51/8  01/0

 سبك هويت سردرگم/ اجتنابي -10/0 11/0 -04/0  -38/1 15/0

 نگيزش پيشرفتا  11/0  05/0  17/0  08/8  03/0

 000/0>P ،01/7=f ،001/0=2Adjusted R ،110=r 

کمتر از در سطح F  ، مقدار9بر اساس جدول 

فرض صفر رگرسیون »بود. بنابراین، معنادار 221/2

 کهاینرد گردید و 88/2باالی ا اطمینان ب« تدار نیسمعنی

مدل رگرسیون خطی از برازش مطلوبی برخوردار است، 

رگرسیون، مقدار ضریب تبیین ل اساس مد پذیرفته شد. بر

و به این معنی بود که 121/2برابر با شده تصحیح 

درصد از  12های هویت و انگیزش پیشرفت، سبك

همچنین با توجه به د. را تببین کردن مشغولیت تحصیلی

برابر با صفر  βضرایب »، فرض صفر βمعناداری ضرایب 

هویت درصد رد شد که سبك  88با اطمینان  «است

اطالعاتی و هنجاری و انگیزش پیشرفت بر مشغولیت 

تحصیلی دانشجویان اثر مثبتی گذاشت؛ اما سبك هویت 

سردرگم/ اجتنابی بر مشغولیت تحصیلی دانشجویان 

 تأثیری نداشت. 

 گيري  نتيجه

های هویت و انگیزش هدف پژوهش حاضر رابطه سبك

با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان  تحصیلی پیشرفت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. نتایج نشان داد که 

های هویت اطالعاتی و هنجاری با مشغولیت سبك

بت و معنادار و سبك هویت تحصیلی دانشجویان رابطه مث

اجتنابی با مشغولیت تحصیلی رابطه منفی و سردرگم/ 

های صابر و دارد. این یافته با نتایج پژوهش معناداری

 سبكی دارااست. دانشجویان  ( همسو1981همکاران )

ی مثبتی داشته و بازخورد ترشیب تیموفقی اطالعات تیهو

افراد با تعمق  نیا نیهمچنو  کنندیم افتیدراز اجتماع 

 ازینمدار، احساس  مسألهی امقابلهی هاتالشدرباره خود، 

ی و شناسفهیوظی هدفمند، ریگمیتصمبه شناخت، 

ی خود زندگاز  ی بوده وزندگی در هدفمنداحساس 
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افراد در برخورد با  نیای را دارند. ترشیب تیرضا

 تالش و کرده عمل سنجیده هویت، به موضوعات مربوط

 و جستجو به هدفمند ؛دهندیم نشان نیز ذهنی زیادی

 به مربوط اطالعات به نسبت و مبادرت ورزیده ارزیابی

 به نسبت ؛دهندیم نشان الزم را اطمینان و اعتماد خود

 مشتاقانه و اتخاذ کرده شکاکانه موضعی خود یهادگاهید

 با بازخورد مواجهه در و انداخته تأخیر به را خود قضاوت

ارزیابی  مورد را خود وجود خودساخته ابعاد ناهمساز،

افراد  که شوندیمعوامل باعث  نیاو  دهندیم قرار مجدد

یی باالی زندگی معنای از اطالعات تیهو سبكی دارا

( و این عوامل 1889برخوردار باشند )وایت و همکاران، 

 شود. مشغولیت تحصیلی در دانشجویان می باعث افزایش

 کردن درونی ی باهنجار تیهو سبكدانشجویان دارای 

 از استفاده عدم دلیل به مهم و گرانیدی باورهاو  هاارزش

 به هویت به مربوط موضوعات با ی سنجیده،هاارزیابیدخو

 دهندیم. مطالعات نشان شوندیممواجه  خودکار تصور

 ابهام با مواجهه افراد دارای سبك هویت هنجاری در که

 به نسبت نیاز باالیی داده، نشان خود از کمی تحمل

 و هاارزش نظام که اطالعاتی برابر در و دارند ساختار

عمل  بسته ،کشدیم چالش به را هاآن فردی باورهای

دانشجویان  نی؛ بنابرا(0221ی و کاك، )برزونسک کنندیم

ی فردی قراردادهای تعهدات و هنجار تیهو سبكبا 

کمتری نشان داده و از مشغولیت تحصیلی پایینی 

(. همچنین با توجه 1981برخوردارند )صابر و همکاران، 

ی اجتنابسردرگم/  تیهو سبكی دارادانشجویان  کهنیابه 

و  کنندیم زیپرهی فردل و موضوعات از پرداختن به مسای

ی هادرخواست کهنیاتا  زنندیمی سرباز ریگمیتصماز 

 ستین. دور از انتظار کند تیهدارا  هاآنی رفتار رامونیپ

خود،  ستهیشاو  میمستقروشن،  انیبیی تواناافراد  نیا که

ی و احترام قائل شدن و نقاط قوت و بزرگ شتنیخوی برا

ی تیهوساختار  رایز. ی خود را نشناخته باشندهاتیمحدود

فرد  کهی را ندارد مفهومشده است و آن  تکه تکه هاآن

داشته  کپارچهو ی گانهشخص ی كاز خود به عنوان ی دیبا

یی را معنای خود ارزش و برای زندگدر  نیبنابراباشد و 

نسبت  ی دارد وترکمارزش  شانیبرای زندگو  ستندینقائل 

ستند )همیلتون، اهمیت هبه تحصیل و یادگیری نیز بی 

0229.) 

افراد داری وقتی که توان گفت که در تبینی دیگر می

گیری مجبور به تصمیم سبك هویت سردرگم/ اجتنابی

احساسی عمل _شوند، بر اساس یك سبك موقعیتیمی

گیرند. این ثیر قرار میأکنند و با پیامدهای آنی تحت تمی

همخوانی در پایگاه هویت مارسیا م افراد با هویت سردرگ

ها بر اساس محبوبیت، دارند. عالوه بر این، تعریف خود آن

باشد. افرادی یم ،ثیری که روی دیگران دارندأشهرت و ت

که سبك هویت سردرگم اجتنابی را به کار می برند، در 

ی کمتری به های نیاز به شناخت و گشودگی نمرهمقیاس

 ها گرایش به تعمیمآورند. دفاعی بودن آندست می

گیری و مشکالت فردی  های تصمیمانفعالی به موقعیت

رسد که که دفاعی بودن تجویزی به نظر می دارد، چرا

اجتنابی همواره تالش _افراد سردرگمد. خیلی موقعیتی باش

ل فردی، تعارضات و یکنند که از مواجهه با مسامی

اجتنابی _ت اجتناب کنند. سبك هویت سردرگمتصمیما

له هیجان مدار، انتظارات کنترل بیرونی، با راهبردهای مقاب

درگیر نبودن در  راهبردهای تصمیم گیری غیر انطباقی،

پذیری مقطعی، روان  تغییر تحصیل و یادگیری،

 هی مثبت و بگون رابطههای افسردهرنجورخویی و واکنش

)برزونسکی و  دهدی منفی نشان میوظیفه شناسی رابطه

 (. 0221کاك، 

 ش نشان داد که انگیزش پیشرفتیافته دیگر پژوه

با مشغولیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و  تحصیلی

معناداری دارد. این یافته با نتایج پژوهش  هونگ و 

( همسو است که در پژوهش خود نشان 0228همکاران )

آموزان بر میزان دند که نوع باورهای انگیزشی دانشدا

آنان تأثیر  یادگیری و استفاده از راهبردهای شناختی

ای دارد و از جمله عوامل تعیین کننده در موفقیت عمده

آموزان محسوب تحصیلی و مشغولیت تحصیلی در دانش

 آموزانی دانش به ( اشاره دارد0221اینرنی ) شود. مكمی

 را اند، خودعالقهخاصی بی آموزشی فعالیت به چون که

 اهداف ،ندارد ارزشی نیز برایشان و کننددرگیر تکلیف نمی

 عملکرد باال بردن برای و است کوچك بسیار شانشخصی

 درگیری کنند. دلیل عدمتالش نمی نیز خود تحصیلی

 عملکرد در که نداشتن انگیزه پیشرفت است آموزان دانش

 ها باالانگیزش آن وقتی شود، اماظاهر می هاآن تحصیلی

 هاییمهارت از یادگیری مشکالت بر غلبه باشد، برای

 ها تقاضایهمکالسی و معلمان، والدین از پرسش ونهمچ

 ها و راهسرنخ گرفتن مسئله، درباره تربیش توضیح

آموزان به  دانش کنند. اینمی استفاده های مسئلهحل

های کالسی درگیر فعالیت نظر از فعال بسیار صورت
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یابد می کاهش هاآن تحصیلی مشکالت و شوندمی

 برای آموزاناین دانش (. اشتیاق0229)کارابنیك، 

یابد و می افزایش در کالس مشارکت و های کالسیفعالیت

این عامل نیز باعث افزایش مشغولیت تحصیلی دانشجویان 

( در پژوهشی 0221شود. همچنین دوپیرت و ماریان )می

نشان دادند که رابطه مثبتی بین ابعاد درگیری از جمله 

با دستاورد تالش و راهبردهای عمیق و فراشناختی 

تحصیلی دارند. در واقع درگیری شناختی و تالش نقش 

ش عملکرد مهمی در دستاورد تحصیلی داشته و باعث افزای

فولك  شود. همچنین ولتحصیلی در دانشجویان می

آموزان باور ( گزارش کرده است که اگر دانش0221)

توانند یاد بگیرند، ه باشند که با تالش قابل قبول میداشت

تری کرده و در مواجهه با مشکالت پافشاری بیش تالش

کنند. همچنین خود بر مشکل متمرکز شده تری میبیش

کنند و از تری میو احساس آرامش و خوشبختی بیش

امل دارند و لذا این ع پیشرفت تحصیلی باالتری نیز برخور

شناختی باعث درگیر شدن دانش آموزان در فرایند 

 شود.یادگیری می

یگر پژوهش نشان داد که سبك هویت اطالعاتی و یافته د

بر مشغولیت  تحصیلی هنجاری و انگیزش پیشرفت

تحصیلی دانشجویان اثر مثبتی گذاشت؛ اما سبك هویت 

سردرگم/ اجتنابی بر مشغولیت تحصیلی دانشجویان 

توان گفت که در تأثیری نداشت. در تبیین این یافته می

گیرند که به واسطه یفرایند فراشناخت، فراگیران یاد م

های تحصیلی و دریافت اری فعالیتگزاجرایی کردن هدف

ها، بر انگیزش بازخوردهای اطالعاتی از روند فعالیت

های مطالعه بر خویش بیفزایند. در این روند، آموزش روش

افزاید و از طرفی به رفتارهای فرد های فرد میمیزان تالش

خشد. با این حال فعالیت بتداوم میرا ها معنی داده و آن

گذاری، زمانی بر عملکرد تحصیلی و مشغولیت هدف

تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت دارد که پسخوراند فوری 

از نتایج عملکرد وجود داشته باشد. بنابراین بر اساس این 

ها، افزایش درگیری تحصیلی و ها و آگاهیگذاریهدف

ش پیشرفت و دانشجویان، انگیز اهمیّت دادن به تحصیل

توانند میزان پیشرفت تحصیلی را در های هویت میسبك

 (.0221ی کنند )برزونسکی و کاك، بیندانشجویان پیش

هایی مواجه بود. این پژوهش این پژوهش با محدودیت

فقط بر روی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز انجام 

ها برای دانشجویان گرفته است که در تعمیم یافته

های دیگر با محدودیت مواجه است. از سویی روش شگاهدان

ی توان روابط علٌپژوهش از نوع همبستگی بود که نمی

های موجود در متغیر را شناسایی کرد که الزم در پژوهش

شود با توجه بعدی به این امر توجه شود. لذا پیشنهاد می

فرد در آن در  کهی روشی عبارتو به  تیهو سبك نکهیابه 

ی و اجتماعی، روانی، کیزیفی هاجنبهد با تمام ی خوپ

ی و مشاوران تیتربی ایاول. الزم است تا رودیم اشیذهن

ی رشد برادرخور  طیشرادر این مراکز با فراهم آوردن 

، ابراز وجود سالم تیهوساز رشد  نهیزمی، اجتماعی و فرد

 شوند. هاآنی در زندگی معنا شیافزاو 

 سپاسگزاري 

دانند از همه دانشجویانی که خود الزم می پژوهشگران بر

در اجرای این پژوهش همکاری نمودند، نهایت تشکر و 

  د.نقدردانی را بنمای
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Abstract: Academic engagement can be affected by many factors, including 

identity styles and achievement motivation. Hence, this study aimed to 

investigate the relationship between identity styles and academic achievement 

motivation with academic engagement at the University of Medical sciences 

that itwas descriptive-correlation research. The study included statistical 

community of male and female students at the University of Medical 

Sciences Tabriz in the academic year 2016-2017; then with the use 

of cluster random sampling method, 210 students of this community were 

chosen and investigated. To collect the data, identity styles Berzonsky, 

Herman's academic achievement motivation and academic engagement 

Zerang were utulized. Data correlation and multiple regressions were 

analyzed by statistical software SPSS.22. Afterwads, the result showed that 

academic engagement had a significant positive relationship with 

informational identity styles, normative identity style and academic 

achievement motivation and the academic engagement. Although, there was a 

significant negative relationship with diffuse / avoidant identity. In addition, 

regression analysis showed that informational and normative identity styles 

and academic achievement motivation on students' academic engagement had 

a positive effect; however, it was observed no effects of the style diffuse / 

avoidant identity on students' academic engagement. Based on conclusive 

evidences, academic engagement and academic achievement motivation were 

increased by the use of informational and normative identity styles and 

reduced by identity styles confused / avoidance, respectively. 

 

Keywords: Academic engagement, academic achievement motivation, identity 

styles. 

 

 

 

 

 


