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Background and Objective: Academic achievement is considered as an
important task for teens under the effect of multiple personal and social
factors. Identity styles and achievement motivation, as psychological
structures, are of two categories of these factors .Therefore, the aim of this
study was to investigate the relationship between identity styles and
achievement motivation among high school students in the city of Sari.
Materials and Methods: The current study was methodologically
descriptive-correlational. The population of the study included all students
of the high schools. The method of sampling was stratified random
sampling, which 379 participants were selected based on Krejcie and
Morgans. Berzonsky's identity style and Hermen's achievement motivation
questionnaires were used to collect data. The data were analyzed by
Pearson correlation coefficient and independent t-test, one way ANOVA
and regression and analysis, performed by SPSS-19 software.
Results: The results indicated that a significant positive relationship existed
between the information style (R= -.627 P=0.0001) and normative style
(R= - 0.598 P=0.0001), and commitment scale (R= 0.564 P=0.0001) and
the students' achievement motivation. But there was a significant negative
relationship between the avoidance style (R= - 0.337 P=0.0001) and
achievement motivation of the high school students.
Conclusion: There was a significant positive relationship between the
styles of identity and achievement motivation of the students. Also, the
information style had the greatest relationship with the students'
achievement motivation. Thus, it seems that, in order to reach educational
progress, it is essential to pay attention to identity styles.
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چکيده
تاريخ دريافت مقاله1315/07/11 :
تاريخ پذيرش مقاله1315/12/20 :
تمامي حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :پيشرفت تحصيلي به عنوان يك تکليف مهم براي نوجوانان تحت تأثير عوامل فردي و
اجتماعي قرار دارد .سبكهاي هويت و انگيزه پيشرفت به عنوان سازههاي روانشناختي دو دسته از اين عوامل
هستند .لذا اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين سبكهاي هويت و انگيزه پيشرفت در دانشآموزان دوره
متوسطه شهرستان ساري انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه آماري آن را ،کليه دانشآموزان
دوره متوسطه تشکيل ميدادند .روش نمونه گيري تصادفي از نوع طبقهاي بود که بر اساس جدول کرجسي و
مورگان تعداد  371نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامه سبك
هويت برزونسکي و انگيزش پيشرفت هرمنس استفاده شده است .تجزيه و تحليل دادهها با آزمونهاي
همبستگي پيرسون t ،مستقل ،تحليل واريانس يكراهه و رگرسيون با استفاده از نرم افزار  SPSS19انجام
گرفت.
يافتهها :نتايج نشان داد که بين سبك اطالعاتي ( R= -0/727و  ،)P=0/0001سبك هنجاري (R= -0/515

و  )P= 0/0001و مقياس تعهد ( R= -0/574و  )P=0/0001با انگيزه پيشرفت در دانشآموزان رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد .ولي بين سبك اجتنابي با انگيزه پيشرفت رابطه منفي و معناداري وجود دارد
( R= - 0/337و .)P=0/0001
نتيجهگيری :بين سبك هاي هويتي با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و سبك اطالعاتي
بيشترين ارتباط را با انگيزه پيشرفت دارا ميباشد .بدين ترتيب به نظر ميرسد جهت دست يافتن به پيشرفت
هاي تحصيلي توجه به سبكهاي هويت ضروري باشد.
واژگان کليدی :انگيزه پيشرفت؛ دانش آموزان؛ سبك هويت

مقدمه
انسان و جايگاه او در جهان مدتهاست که ذهن بشر را به
خود مشغول داشته و موضوع مناسبي براي تحقيق بوده است.
در جامعه امروزي انسان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار
گرفت و از آنجا که هويت نيز بخش مهمي از وجود انسان است
و زندگي شخصي و اجتماعي هر شخص تحت تاثير هويتش
است ،بررسي هويت انسانها بسيار قابل توجه است ].[1
مفهوم هويت ،در دهه هاي اخير توجه بسياري از
پژوهشگران رشته هاي مختلف را به خود معطوف داشته است.
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اساس تشکيل هويت ،تالشها و فعاليتهايي است که عالقمند
به تعقيب آنها هستيم و بر اثر تالشها و فعاليتهاي خود در
مي يابيم ،ما که هستيم و چگونه عمل ميکنيم .چگونگي
برداشت ها و نظرات ديگران نسبت به ما ،در روشن کردن
هويت ما نقش عمده اي بر عهده دارد ،آنچه که ديگران درباره
ما منعکس ميکنند تا حد زيادي تصوير با معنايي از هويت
ماست ].[2
جهت رشد و ترقي ،آشنايي با هويت به طور اعم و آشنايي
74
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با هويت فردي و سبكهاي هويت به طور اخص ضرورتي انکار
ناپذير ميباشد .زيرا انسانها با توجه به تفاوتهاي فردي در
زمينه برخورد با تعارضهاي هويتي داراي سبكهاي متعددي
هستند .اگر چه شناسايي هويت فردي و سبكهاي هويت به
تنهايي کافي نبوده و جهت رسيدن به پيشرفت تحصيلي،
تالشي مضاعف الزم است ،اما اين تالش بستگي شديدي به
انگيزه پيشرفت فرد داشته است ].[3
انگيزه پيشرفت ،تمايل به تالش جهت دستيابي به موفقيت
و اثرات مثبت مرتبط با آن ،اجتناب از شکست و اثرات منفي
مرتبط با آن را منعکس ميکند ] .[5،4يکي از مسائل دوره
نوجواني هويت است ،داشتن يك حس منسجم و محکم از
هويت پيش نياز رشد بهينه شخص در طول زندگي است و عدم
تشکيل چنين حسي ميتواند زمينهساز آسيبهاي رواني-
اجتماعي باشد ].[7
احساس خود ،اساس شخصيت بزرگسالي ما را تشکيل
ميدهد؛ اگر پايه و اساس ثابت و قوي باشد يك هويت فردي
محکمي به دست ميآيد .اگر چنين نباشد نتيجه آن چيزي
است که اريکسون آن را گمگشتگي هويت مينامد .وي تاکيد
دارد که شکلگيري هويت براي آماده کردن نوجوان به عنوان
فردي آماده انجام تکاليف در بزرگسالي الزم است ] .[7به نظر
اريکسون ( ،)1175هويت عبارت است از افتراق و تميزي که
فرد بين خود و ديگران ميگذارد .از ديد او هويت يك سازه
رواني اجتماعي است که شامل طرز فکر ،عقايد فرد و نحوه
ارتباط او با ديگران ميشود .هويت فردي نيز جنبههايي از
هويت است که کمك ميکند فرد خودش را از ديگران جدا کند
و شامل دستهاي از ارزش ها ،باورها و هدفهايي است که فرد
دارد و از ديد ديگران پنهان نيست ].[5
 Berzonskyهويت را همانند يك چارچوب شخصي
ميداند که به عنوان منبعي براي تفسير تجارب مورد استفاده
قرار ميگيرد .بدين ترتيب اطالعات مربوط به هويت ،تفسير و به
سواالت و مسائل مربوط به زندگي پاسخ داده ميشود .وي براي
مطالعه شباهت و يا تفاوت افراد در شکلدهي فرايند هويت ،سه
سبك هويت را شناسايي کرده است .سبكها اشاره به
راهبردهاي ترجيحي شناختي -اجتماعي دارد که افراد هنگام
درگير شدن و يا اجتناب از تکاليفي که به ساخت و يا حفظ
احساس هويت مربوط ميشود ،از آنها بهره ميبرند ] .[1اين
سبكها عبارتند از :سبك اطالعاتي ،سبك هنجاري و سبك
اجتنابي .افراد با سبك هويت اطالعاتي آگاهانه و به طور فعال
به جستجوي اطالعات و ارزيابي ميپردازند و سپس اطالعات
مناسب خود را مورد استفاده قرار ميدهند .اهداف شغلي و
تحصيلي روشن ،عملکرد تحصيلي و انگيزش پيشرفت بااليي
دارند ] .[1افراد با سبك هويت هنجاري در رويارويي با
موضوعات هويت و تصميمگيريها ،با انتظارات و دستورات افراد
مهم و گروههاي مرجع همنوايي ميکنند؛ آنها ارزش ها و

عقايد را بدون ارزيابي آگاهانه ميپذيرند و دروني ميکنند و
تحمل کمي براي رويارويي با موقعيتهاي جديد و مبهم دارند.
افراد با سبك هويت سردرگمي /هنجاري در همه موارد تعلل و
درنگ زيادي دارند و تا حد ممکن سعي دارند از پرداختن
موضوعات هويت و تصميمگيري اجتناب کنند؛ اگر اين تعلل
طوالني مدت باشد تقاضاي موقعيتي و محيطي باعث
واکنشهاي رفتاري در آنها ميشود .برزونسکي در کنار اين
سبكها ،روي عامل اساسي "تعهد" يا ساختار هويت نيز تاکيد
ميکند .وي معتقد است که تعهد نقش مهمي در تمايز سبك-
هاي پردازش هويت دارند ].[3
اگر چه شناخت از خود (هويت فردي) جهت رشد و ترقي
در تمام ابعاد وجودي انسان ضروري است اما اين شناخت به
تنهايي کافي نيست .بنابراين يکي از عواملي که جهت رشد و
ترقي انسان ضروري به نظر مي رسد ،انگيزه هاست .انگيزه
بعنوان يکي از ويژگي هاي شخصيتي هر فرد است که در بين
افراد متفاوت است و براساس آن ميتوان رفتارهاي خاصي را
پيش بيني نمود .روانشناسان به طور کلي معتقدند که انگيزش
نيرويي است که به فعاليت مي آيد و موجب وقوع رفتار
مي شود و به آن شکل و جهت ميدهد ،انگيزش داراي
خواستگاه يا عل ت دروني است .در واقع انگيزهها ،مبتني بر
نيازها ،خواست ها و آرزوهاي خاصي هستند که به حرکت
درآمده اند و يا آنکه فرد را براي ارضاي نيازهاي معيني به
فعاليت وا ميدارند ].[10
 Acharya & Joshiانگيزه پيشرفت را ،تمايل به تالش
فرد براي کسب موفقيت يا احساس خوشايند مشروط به موفق
شدن در انجام دادن وظايف ميدانند .به عبارتي انگيزش
پيشرفت ،تمايل به انجام دادن کار به بهترين وجه نزد خود و
ديگران است که با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معنيداري
دارد ].[11
روانشناسان عقيده دارند که انگيزش پيشرفت دانشآموزان
براي يادگيري مطالب درسي ،با عواملي نظير اعتماد به نفس،
تمرکز حواس ،سختکوشي و پشتکار در انجام دادن تکاليف
دشوار ،تمايل به ادامه مطالعه در ساعات پس از اتمام کالس و
انتخاب تکاليف به تالش بيشتر مرتبط است ] .[11در واقع از
طريق انگيزش ،دانشآموزان برانگيخته ميشوند تا تکاليف
تحصيلي خود را براي رسيدن به اهداف و سطح مشخصي از
تخصص ،مهارت و موفقيت کامل کنند .افراد داراي انگيزش
پيشرفت سطح باال براي حل مشکالت و رسيدن به موفقيت
بسيار کوشا هستند .حتي پس از آنکه در انجام کاري شکست
خوردند ،از آن دست نميکشند و تا رسيدن به موفقيت به
کوشش ادامه ميدهد ].[12
از آنجا که نوجوانان امروز به خصوص دانشآموزان دوره
متوسطه ،مسئوالن فرداي هرجامعه هستند و همچنين دستيابي
به هويت موفق و حل بحران هويت به شيوه موفقيتآميز و
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يافتهها
بر اساس يافته هاي پژوهش از بين  371نمونه آماري
 50/4درصد از نمونه آماري را دانشآموزان دختر و 41/7
درصد را دانش آموزان پسر تشکيل ميدادند 25/2 .درصد از
نمونه آماري در پايه اول 47/7 ،درصد در پايه دوم 24 ،درصد
در پايه سوم و  21/2درصد در پايه چهارم متوسطه مشغول به
تحصيل بودند.
سبكهاي هويت داراي ميانگين  3/337و انحراف معيار
 0/337ميباشد .همچنين از بين سبكهاي هويت ،مقياس
تعهد با ميانگين  3/407و سبك هنجاري با ميانگين  3/205به
ترتيب داراي بيشترين و کمترين ميانگين ميباشند.
انگيزه پيشرفت داراي ميانگين  3/115و انحراف معيار
 0/337ميباشد .که اين امر نشان ميدهد ميانگين انگيزه
پيشرفت دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان ساري باالتر از
متوسط ميباشد.
نتايج آزمون همبستگي پيرسون در مورد سبك اطالعاتي و
انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه نشان داد که
رابطه مثبت و معناداري بين اين دو عامل وجود دارد.
نتايج جدول  1بيانگر آن است که سطح معناداري براي
آزمون رابطه بين سبك اطالعاتي و انگيزه پيشرفت در
دانشآموزان  Sig<0/05محاسبه شده است ،بنابراين با 15
درصد اطمينان ميتوان نتيجه گرفت که بين سبك اطالعاتي و
انگيزه پيشرفت در دانشآموزان دوره متوسطه رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد .همچنين سطح معناداري براي آزمون
رابطه بين سبك هنجاري و انگيزه پيشرفت در دانشآموزان
 Sig<0/05محاسبه شده است ،بنابراين با  15درصد اطمينان
ميتوان نتيجه گرفت که بين سبك هنجاري و انگيزه پيشرفت
71
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مواد و روشها
پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه
آماري در اين پژوهش کليه دانشآموزان دوره متوسطه
شهرستان ساري که در سال تحصيلي  14-13مشغول به
تحصيل بوده اند ،مي باشد .بنابر اطالعات اداره کل آموزش و
پرورش شهرستان ساري حجم جامعه آماري  27570دانش آموز
بودند .سپس حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعيين
گرديد .مقدار به دست آمده براي حجم نمونه  371نفر بود .در
اين پژوهش ،نمونه آماري به روش نمونهگيري تصادفي-
طبقهاي در چهار طبقه بر اساس پايه تحصيلي (پايههاي اول،
دوم ،سوم و چهارم) و در دو گروه (دختر و پسر) انتخاب شدند.
دانش آموزاني که پرسشنامه را کامل پر نکرده و يا بر نگرداندند،
از مطالعه خارج شدند .کسب اجازه از مسئولين و نمونه هاي
مطالعه و رضايت نامه شفاهي و حفظ بي نامي از مسائل اخالقي
بود که در اين پژوهش رعايت شد.
در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامه سبك هويت  :Berzonskyاولين بار در سال
()1151توسط برزونسکي براي اندازه گيري فرآيندهاي
شناختي اجتماعي که نوجوانان در برخورد با مسائل مربوط به
هويت از آن استفاده ميکنند ،طراحي شد .که داراي 40
سوال و در چهار بعد (اطالعاتي ،هنجاري ،اجتنابي و تعهد) و
در طيف  5گزينه اي (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم،
موافقم و کامال موافقم) طراحي شده است که  30سوال اين
پرسش نامه سه سبك (اطالعاتي ،هنجاري و اجتنابي) و 10
سوال ديگر ،مقياس تعهد را ميسنجد .غضنفري ()1353
پژوهشي با هدف اعتبار و هنجاريابي پرسشنامه سبك هويت
 Berzonskyانجام داده است که بر اساس اين مطالعه نتايج
ضرايب همساني دروني پرسشنامه عبارتند از :سبك هويت
اطالعاتي ( ، 0)/77سبك هويت هنجاري ( )0/52و سبك
هويت سردرگم –اجتنابي ( ) 0/72بود و اين نتايج نشان مي
دهد که پرسشنامه سبك هويت از پايايي و همساني دروني
مناسبي برخوردار بود ].[13
پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس در سال ()1170
طراحي شده و تاکنون مورد استفاده قرار مي گيرد و توسط
تمنايي فر و همکاران ] [14به فارسي ترجمه شده است .اين
پرسشنامه داراي 21سوال ناتمام است و به دنبال هر جمله
چهار گزينه دارد .اين گزينه ها بر حسب اين که شدت انگيزه
پيشرفت از زياد به کم يا کم به زياد باشد نمره دهي مي شود.

] [ DOI: 10.21859/psj.16.2.46

مثبت به استوار شدن شخصيت و رشد فرد کمك ميکند ،لذا
پژوهش در زمينه هويت و هويتيابي از اهميت بسزايي
برخوردار است .بنابراين پژوهش حاضر به تعيين رابطه بين
سبكهاي هويت و انگيزه پيشرفت در دانشآموزان دوره
متوسطه شهرستان ساري پرداخت.

برخي سواالت به صورت مثبت و برخي ديگر به صورت منفي
مي باشد و دامنه اختيار هر سوال  1تا  4و دامنه تغييرات نمره
کل سواالت  21تا  117است .تفسير آزمون نيز بر اساس نمره
کل مي باشد .بدين معني که تمامي پرسش ها در جهت تعيين
انگيزه پيشرفت بوده و معيار آن از  117محاسبه مي گردد.
هرمنس براي برآورد روايي آزمون ضريب همبستگي دو پرسش
آن را با رفتارهاي پيشرفت گرا برآورد کرد ( )r=0/55براي
برآورد پايايي ،دو روش آلفاي کرونباخ و بازآزمايي پس از
گذشت 3هفته به کار گرفته شد که نتايج به ترتيب  0/52و
 0/55بود ].[14
از فراواني ،درصد  ،ميانگين ،انحراف معيار ،نمودار و جدول
استفاده شده است .جهت بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از
آزمون کولموگروف -اسميرنوف استفاده شده است .از آزمون
همبستگي پيرسون ،آزمون  tمستقل ،آزمون تحليل واريانس
يكراهه و از آزمون رگرسيون استفاده شده است .از نرمافزار
 SPSS19استفاده شد.

رابطه بين سبکهای هويت و انگيزه پيشرفت

جدول  :6نتايج آزمون همبستگي پيرسون در مورد انگيزه
پيشرفت و سبك هاي مورد بررسي
متغيرها
سبك اطالعاتي

سبك هنجاري
سبك اجتنابي

تعهد

مقادير
**0/727
0/0001
**0/515
0/0001
**-0/337
0/0001
**0/574
0/0001
371

شاخصها
مقدار همبستگي ()r
سطح معناداري ()sig
مقدار همبستگي ()r
سطح معناداري ()sig
مقدار همبستگي ()r
سطح معناداري ()sig
مقدار همبستگي ()r
سطح معناداري ()sig
تعداد نمونه ()n

در دانش آموزان دوره متوسطه رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .عالوه بر آن بين سبك اجتنابي و انگيزه پيشرفت در
دانش آموزان دوره متوسطه رابطه منفي و معناداري وجود
دارد .آزمون همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين تعهد و
انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه نشان داد که
بين مقياس تعهد و انگيزه پيشرفت در سطح معناداري
 Sig<0/05و با  15درصد اطمينان رابطه مثبت و معناداري

جدول  :2نتايج آزمون  tمستقل در مورد سبك هاي هويت و انگيزه پيشرفت
متغير
سبكهاي هويت
انگيزه پيشرفت

جنس

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

دختر
پسر
دختر

111
155
111

3/374
3/307
3/212

0/301
0/342
0/377

درجه

سطح

Fسطح معناداری آماره

آزادی

معناداری

0/055

1/712

377

0/012

0/174

0/5

377

0/424

(همگنی واريانسها)

مقدار t

جدول  :3نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه ( )Fدر مورد رابطه بين سبك هويت و انگيزه پيشرفت بر اساس پايه تحصيلي
متغير

منابع تغييرات

سبكهاي هويت

انگيزه پيشرفت

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

نسبت F

بين گروهها
درون گروهها
کل
بين گروهها

0/751
31/742
40/423
0/131

3
375
375
3

0/27
0/107

4/472

0/047

درون گروهها

50/517

375

0/135

کل

50/755

375

سطح معناداری

0/344

0/072

0/714

جدول  :7خالصه ارتباط بين سبك هويت و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه
ضريب همبستگی
0/507

مجذور همبستگی

ضريب تعيين تعديل شده

خطای معيار تخمين

0/752

0/745

0/217

بحث
در اين پژوهش به بررسي رابطه بين سبك هاي هويت و
انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه شهر ساري
پرداخته شد .يافته ها نشان داد که بين سبك اطالعاتي و
55

انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه رايطه مثبت و
معناداري وجود دارد .يعني با افزايش سبك اطالعاتي در دانش
آموزان ،ميزان انگيزه پيشرفت در آنها نيز افزايش مييابد.
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وجود دارد.
براي بررسي رابطه بين سبك هاي هويت و انگيزه پيشرفت بر
اساس جنس با رعايت شرط برابري واريانس هاي دو گروه از
آزمون پارامتريك  tمستقل استفاده شد که نتايج بيانگر اين
موضوع است که بين دانش آموزان دختر و پسر در سبك هاي
هويت و انگيزه پيشرفت تفاوت معناداري وجود ندارد
(جدول .)2
تفاوت ميانگينها در چهار گروه از لحاظ آماري معنادار
نميباشد .بنابراين با  15درصد اطمينان ميتوان نتيجه گرفت
که بين دانشآموزان پايههاي تحصيلي در سبكهاي هويت و
انگيزه پيشرفت تفاوت معناداري وجود ندارد (جدول .)3
جدول  4نشان ميدهد که ضريب همبستگي بين
متغيرهاي پژوهش برابر  R=0/507و مجذور همبستگي
 R2=0/752ميباشد که اين نشان ميدهد حدود  75درصد از
واريانس نمره انگيزه پيشرفت تحصيلي توسط سبكهاي هويت
تبيين شده است .همچنين ضريب همبستگي بين متغيرهاي
پژوهش نشاندهنده همبستگي باال و مثبت بين متغيرهاست و
اين نتيجه حاصل ميشود که بين سبكهاي هويت و انگيزه
پيشرفت در دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان ساري رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد.

قاسمپور و همکاران

نتايج اين مطالعه نشان داد که تمامي متغيرهاي
پژوهشي ،با انگيزهي پيشرفت ،ارتباط معناداري دارند ،با اين
توضيح که ارتباط انگيزهي پيشرفت با سبك هويت اطالعاتي
و هنجاري ،بيشترين رابطهي معنادار را داشت .لذا پژوهش
حاضر کمك خواهد کرد که در مطالعه پديده پيشرفت
تحصيلي ،نقش عوامل مهمي چون سبك هاي هويت و انگيزه
پيشرفت مورد نظر قرار گيرد .از طرف ديگر ميتوان به
جنبه هاي کاربردي اين تحقيق اشاره کرد که بستر مناسبي را
فراهم خواهد کرد تا درباره انتخاب برنامههاي مداخلهاي
مناسب جهت رشد سبكهاي هويتي مؤثر ،تصميمهاي الزم
اتخاذ شود.
با توجه به اينکه انگيزه پيشرفت قابل تعميم و آموزش
ميباشد ،براي پيشرفت سازمانهاي آموزشي ،دورههاي آموزش
انگيزه پيشرفت براي معلمان برگزار گردد .به سبكهاي هويتي
در دانشآموزان توجه نموده ،آنها را تقويت نموده و زمينه را
براي پيشرفت دانش آموزان فراهم نمايند.
تشکر و قدرداني
اين مطالعه حاصل پايان نامه دانشجوي کارشناسي ارشد
روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي ميباشد.
تضاد منافع
اين مطالعه براي نويسندگان هيچگونه تضاد منافعي نداشته
است.

56
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اين يافته با نتايج پژوهش هاي طباطبايي و همکاران ]،[15
حجازي و همکاران ] Berzonsky ،[17وهمکاران ] [5و
 Boydو همکاران ] [17همسو مي باشد در تبيين اين يافته
مي توان گفت که ،افراد با سبك اطالعاتي ،فعاالنه به جستجوي
اطالعات ميپرد ازند و روش مقابله مساله مدار و متمرکز بر
مساله دارند .اين دسته از افراد در ايجاد اهداف آموزشي
فعالاند و جديت و پشتکار تحصيلي بااليي دارند و در محيط
تحصيلي از خودمختاري تحصيلي و انگيزه پيشرفت بااليي
نسبت به همساالن خود بهرهمند هستند.
نتابج پژوهش در مورد رابطه بين سبك هنجاري و انگيزه
پيشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه رابطه مثبت و
معناداري را نشان ميدهد يعني با افزايش سبك هنجاري در
دانشآموزان ،ميزان انگيزه پيشرفت در آنها نيز افزايش مييابد.
اين يافته با نتايج پژوهشهاي طباطبايي و همکاران ]،[15
 Boydوهمکاران ] [17همسو ميباشد.
بين سبك اجتنابي و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان
دوره متوسطه رابطه منفي و معناداري وجود دارد .يعني با
افزايش سبك اجتنابي در دانش آموزان ،ميزان انگيزه
پيشرفت در آن ها کاهش مي يابد .اين يافته با نتايج
پژوهش هاي حجازي و همکاران ] Berzonsky ،[17و
همکاران ] [5و  Boydو همکاران ] [17همسو ميباشد .در
تبيين اين يافته مي توان گفت که ،به نظر ميرسد الگوي
هويت سردرگم /اجتنابي با انواع مختلف آسيب رواني از
جمله اختالالت خلقي و اضطرابي همبسته بوده و مواردي
چون عزت نفس پايين و فقدان خودتنظيمي از ويژگيهاي
رايج اين دانش آموزان است .بي ثباتي هيجاني و بالتکليفي و
رها کردن ناتمام تکاليف از ديگر ويژگيهاي اين عده است.
به نظر ميرسد اين ويژگيها باعث کاهش انگيزش پيشرفت
دانش آموزان ميشود.
بين مقياس تعهد و انگيزه پيشرفت در دانشآموزان دوره
متوسطه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .يعني با افزايش
تعهد در دانشآموزان ،ميزان انگيزه پيشرفت در آنها نيز
افزايش مييابد .اين يافته با نتايج پژوهش طباطبايي و همکاران
] [15همسو ميباشد.
بين دانشآموزان دختر و پسر در سبكهاي هويت و انگيزه
پيشرفت تفاوت معناداري وجود ندارد .اين يافته با نتايج
پژوهشهاي هاشمي و رضوي ] [15و  ،[11] Phillipsکه نشان
دادند در سبكهاي هويت بين دانشآموزان دختر و پسر تفاوت
معناداري وجود ندارد ،همسو ميباشد ولي با نتايج پژوهش
تمناييفر و گندمي ] [14که نشان دادند در انگيزش پيشرفت
بين دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد و
دختران داراي انگيزه پيشرفت باالتري نسبت به پسران هستند،
ناهمسو ميباشد.
بين سبكهاي هويت و انگيزه پيشرفت در دانشآموزان

دوره متوسطه شهرستان ساري رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .همچنين نتايج آزمون رگرسيون نشان داد که ،سبك
اطالعاتي بيشترين رابطه را با انگيزه پيشرفت دانشآموزان دوره
متوسطه شهرستان ساري دارا ميباشد .اين يافته با نتايج
پژوهشهاي طباطبايي و همکاران ] ،[15شمس اسفندآباد و
همکاران ] ،[7کشاورزي ارشدي ] ،[20حجازي و همکاران
] [5] Berzonsky ،[17و Boydو همکاران ] [17و شکري
] [21همسو ميباشد .در تبيين اين يافته ميتوان گفت که
افراد با سبك هويت اطالعاتي آگاهانه و به طور فعال به
جستجوي اطالعات و ارزيابي ميپردازند و سپس اطالعات
مناسب خود را مورد استفاده قرار ميدهند ،اهداف تحصيلي
روشن ،عملکرد تحصيلي و انگيزش پيشرفت بااليي دارند.
بنابراين داشتن بيشترين ارتباط سبك اطالعاتي با انگيزه
پيشرفت منطقي به نظر ميرسد .از محدوديت هاي مطالعه مي
توان به سوگيري آزمودني ها و عدم همکاري مناسب برخي از
دانش آموزان و محدوديت زماني و هزينه هاي مالي تحقيق
اشاره کرد.

رابطه بين سبکهای هويت و انگيزه پيشرفت
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