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Abstract
Aim: structural model of relationships between
socioeconomic status (SES), identity style, academic
engagement, and academic achievement. Method:
correlation study, statistical population was female
students of first grade of high schools of Tehran &
the sample was 810 students, selected by multi-stage
cluster sampling. The research tools were: SES
subtest of TIMSS test, Identity Style Inventory 6thGrade, & academic engagement subtest of
Motivated Strategies for Learning Questionnaire.
Data were analyzed by structure equation modeling
(SEM). Findings: direct effect of SES to AA &
indirect effect of it to AA by AE was meaningful &
positive. Direct effect of SES to informational
identity & indirect effect of it to AA by
informational identity was meaningful & positive.
Indirect effect of SES to AE by informational
identity was meaningful & positive. Direct effect of
informational identity to AE & indirect effect of it to
AA by informational identity was meaningful &
positive. Results: AA is predictable by SES with
mediation of ID & AE.
Keywords: Socioeconomic Status (SES), Identity
Style (ID), Academic Engagement (AE), Academic
Achievement (AA).

سوسن صابر
 گروه، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی،دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
saber@riau.ac.ir

 ایران، رودهن،روانشناسی

sus.saber@yahoo.com
دکتر حسن پاشا شریفی

 ایران، رودهن، گروه روانشناسی، واحد رودهن،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر حمزۀ گنجی

 ایران، رودهن، گروه روانشناسی، واحد رودهن،استاد دانشگاه آزاد اسالمی
1

چکیده

، سبک هویت، الگوی ساختاری روابط بین جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی:هدف
 جامعه، پژوهش از نوع همبستگی: روش.درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
 و حجم،آماری پژوهش دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهای شهر تهران
. نفر بود که به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند018 نمونه
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی از آزمون
 خرده آزمون درگیری تحصیلی از آزمون راهبردهای، سبک هویت،تیمز

)SEM(  دادهها از طریق الگوسازی معادلۀ ساختاری.انگیزشی برای یادگیری بود
 اثر مستقیم جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی: یافتهها.تحلیل شد
و اثر غیرمستقیم آن بر پیشرفت تحصیلی از طریق درگیری تحصیلی هردو معنادار
 اثر مستقیم جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر سبک هویت اطالعاتی و.و مثبت بود
اثر غیرمستقیم آن بر پیشرفت تحصیلی از طریق سبک هویت اطالعاتی معنادار و
 اثر غیرمستقیم جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر درگیری تحصیلی فقط از.مثبت بود
 اثر مستقیم سبک هویت.طریق سبک هویت اطالعاتی معنادار و مثبت بود
اطالعاتی بر درگیری تحصیلی و اثر غیرمستقیم آن بر پیشرفت تحصیلی فقط از
 از طریق جایگاه: نتیجه گیری.طریق سبک هویت اطالعاتی معنادار و مثبت بود
یتوان
  و با میانجیگری درگیری تحصیلی و سبک هویت م،اجتماعی ـ اقتصادی
.پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کرد
  جایگاه اجتماع:واژههای کلیدی
 درگیری، سبک هویت،یـ اقتصادی
. پیشرفت تحصیلی،تحصیلی
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مقدمه
یگذارد .بخشی از این آثار به عناصر شخصیتی و روانی افراد و
نظام آموزش و پرورش از راههای مختلف بر یادگیرندگان خود اثر م 
کهای هویت و شیوههای
تهای محیطی در تعامل با سب 
یشود .به این معنی که درخواس 
کها و راهبردها مربوط م 
بخش دیگر به سب 
کهای هویت و اثرگذاری
یکند .سب 
ِی با موضوع ،شدت و ضعف جهت گیریهای ادراکی و رفتاری یادگیرندگان را تعیین م 
درگیر ِی
شهای جهانی ،توجهات زیادی را به خود جلب کرده است .همچنین ابعاد
آن بر پیشرفت ،بویژه پیشرفت تحصیلی ،در عرصه پژوه 
مختلف درگیری تحصیلی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی است که آن هم به تازگی مورد توجه متخصصان
آموزش و پرورش و روانشناسان تربیتی قرار گرفته است .همچنین متغیر دیگری که به نو ِعِع خود ،بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار است و
در عین حال بر متغیرهای دیگ ِرِر ذکر شده در باال ،موثر است ،جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموزان است .پیش از پرداختن به
یکنیم .چنانکه در شکل ()1
مبانی نظری و پژوهشی این متغیرها ،ابتدا توجه را به الگوی نظری پیشنهاد شده در این پژوهش جلب م 
کهای هویت شامل
مشخص شده ،در ابتدا متغیر جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در نظر گرفته شده است .در پی آن سه مولفه از متغیر سب 
سبک اطالعاتی ،سبک هنجاری ،و سبک سردرگم آمده است .پس از آن دو متغیر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در الگو
قرار گرفته است .همانگونه که در الگو مشاهده میشود ،روابط در چند سطح مطرح شده است .اولین سطح رابطه بین جایگاه اجتماعی
یدهد .در سطح بعد ،رابطه هریک از مولفههای
کهای هویت ،درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را نشان م 
ـ اقتصادی با انواع سب 
سبک هویت با دو متغی ِرِر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نشان داده شده است .و در آخر رابطه درگیری تحصیلی با پیشرفت
تحصیلی آمده است.

شکل 1ـ الگوی نظری پیشنهاد شده در پژوهش

پیشرفت تحصیلی 1نشانه ای از میزان و کیفیت یادگیری است بدین معنی که اگر بتوانیم پیشرفت تحصیلی را ارزیابی کنیم ،نوعی
ِی دانش آموزان کرده ایم .از این رو ،به اطالعات جامعی درباره عملکرد آنان نیاز هست تا
داوری درباره میزان و کیفیت یادگیر ِی
درباره یادگیری ،تصمیم گیری شود (سیف .)0931 ،چنانچه این امر صورت پذیرد ،به نوعی توانسته ایم درباره عملکرد نظام آموزشی
هم قضاوت کنیم .برای دستیابی به یک نظام آموزشی موفق باید عوامل مهمی که در فرایند یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی اثر
یگذارد را شناسایی و پیش بینی کرد.
م 

1. Academic Achievement
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یرسد که یکی از عوامل مهم و مؤثر در پیشرفت تحصیلی این است که بتوان دانش آموزان را هرچه بیشتر درگیر مسائل
به نظر م 
آموزشی و تکالیف یادگیری کرد .از اینرو توجه به عامل درگیری تحصیلی 1روزافزون شده است .درگیری تحصیلی نوعی سرمایه

تهای
تها و هنرهایی است که در واقع فعالی 
گذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش ،مهار 

یگیرد (حجازی ،رستگار ،جهرمی ،ص ، 31 .به نقل از لینن برینک و پنتریچ .) 2001 ،2فردریکز،
تحصیلی برای ارتقاء آنها صورت م 

بلومفیلد ،و پاریس ) 004 2(3درگیری تحصیلی را دربرگیرندۀ سه مؤلفه درگیری رفتاری ،4درگیری عاطفی 5و درگیری شناختی

6

یشود (پنتریچ و شانک ،7ترجمه
دانسته اند .منظور از این متغیر کلیه فرایندهایی است که فرد با آنها مشغول انجام دادن یک تکلیف م 
یهای شخصیتی دانش آموز و شرایط خانوادگی که وی در آن رشد و پرورش یافته،
شهرآرای .)0931 ،این متغیر از جهتی به ویژگ 
یشود که ویژگیهای شخصیتی دانش آموز خود شامل ابعاد شناختی ،عاطفی ،و رفتاری است .و از جهت دیگر به نظر
مربوط م 
یرسد عوامل آموزشگاهی نیز بر درگیری تحصیلی اثرگذارند که در این رابطه بخصوص به دانش و مهارت آموزگار باید اشاره
م 
کرد.
و اما شرایط خانوادگی به طور کلی ،به این شکل اثرگذار است که ،درطول سالهای رشِدِد کودک ،برای وی سبک خاصی از هویت

یرسد که سبک هویت ،خود در ادراک
یآورد .این متغیر با اصطالح سبک هویت 8شناخته شده است .بنابراین ،به نظر م 
فراهم م 
یتواند تعیین کنندۀ
دانش آموز از مسائل تحصیلی و قضاوت درباره توانایی اش در موفقیت تحصیلی ،اثرگذار است و از این جهت م 
یهایشان است .چنین باورهایی با
کهای هویت ،تعیین کنندۀ نوع باورهای کودکان دربارۀ توانای 
میزان درگیری تحصیلی وی باشد .سب 
انگیزۀ موفقیت و عزت نفس هر دو در ارتباط هستند (کیلن و کوپالن.) 2011 ،9

یکنند و
سبک هویت به روشی اشاره دارد که افراد به طور مشخص اطالعات مناسب خود را پردازش و مسائل شخصی خود را حل م 

یپردازند (برزونسکی .) 1992 ، 1989 ،10اریکسون معتقد است شکل گیری موفق هوی ِتِت فردی در
به شکل دهی سبک هویت خود م 
یگیرد(شولتز.) 2000 ،11
ِی زمان و براساس تجربیا ِتِت حاصل از برخورد صحیح اجتماعی ،صورت م 
نوجوانی و ط ِی

برزونسکی (  ) 1989الگویی را مطرح کرده است که به تفاوت فرایندهای شناختی ـ اجتماعی جوانان در ساخت ،نگهداری ،و انطباق

هویت خودشان تاکید دارد (برزونسکی 1992 ، 1989 ،؛ برزونسکی ،نورمی ،12کینی ،13تامی .) 1999 ،14این الگوی شناختی ـ اجتماع ِی
ِی

سبک هویت ،شامل سبک هویت اطالعاتی ،هنجاری ،و سردرگم ـ اجتنابی است و به تفاوت برجسته در درگیری و یا اجتناب افراد از
یکند (برزونسکی و فراری .) 1996 ،15این
تکالیف مختلف ،چون تصمیم گیری ،حل مسئله شخصی و موضوعات هویت اشاره م 

فرایندسازی با سبک هویت ،شامل سازوکارهایی است که اطالعات و تجارب مرتبط با خود را کدگذاری ،پـردازش ،سازمانـدهی و
1. Academic Engagement
2. Linnenbrink, E.A. & pintrich, P.R.
3. Fredericks J.A., Blumenfield,P.C. & Paris, A.H.
4. behavioral engagement
5. affective engagement
6. cognitive engagement
7. Pintrich, P.R. & schunk, D.H.
8. identity style
9. Killen, M. & Coplan, R.J.
10. Berzonsky, M. D.
11 Schultz, D. P.
12 Nurmi, J. E.
13. Kinney, A.
14. Tammi, K.
15. Ferrari, J. R.

411

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال پنجم  /شماره  /81بهار 3931

یکـند .فرایندهای متفاوت فـرض شده حداقل در سـه سـطح اطالعاتی ،1هنجاری ،2و سردرگم /اجتنابی 3بکار میرود .در
مـرور م 
یدهد بکار ببرد (برزونسکی،
یبرد یا ترجیح م 
یکند که فرد به طور مشخص بکار م 
اکثر موارد سبک هویت به راهبردهایی اشاره م 
 1992 ، 1989؛ برزونسکی و دیگران 1992 ،؛ برزونسکی ودیگران 1999 ،؛ نورمی و دیگران.) 1997 ،
یپردازند و سپس اطالعات مناسب
افراد با سبک هویت اطالعاتی ،آگاهانه و به طور فعال به جستجوی اطالعات و ارزیابی آنها م 

خود را مورد استفاده قرار میدهند (برزونسکی 1992 ، 1989 ،؛ برزونسکی و سالیوان .) 1992 ،4آنها دارای اهداف شغلی و تحصیلی
روشن و مشخص هستند و در محیط تحصیلی از خودمختاری تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،خودنظارتی ،انتظار پیشرفت تحصیلی،
یشود که
ِی بیشتری نسبت به هم قطارانشان در دو سبک دیگر برخوردارند .همین جا تاکید م 
درگیری آموزشی و رشد روابط بین فرد ِی
یرسد بین سبک هویت اطالعاتی و پیشرفت تحصیلی و درگیری آموزشی رابطه وجود دارد.
به نظر م 
یها ،با انتظارات و دستورات افراد
یکنند در مواجهه با موضوعات هویت و تصمیم گیر 
افرادی که از سبک هویت هنجاری استفاده م 
یکنند؛ تحّمّم ِلِل کمی
یپذیرند و درونی م 
ِی آگاهانه م 
شها و عقاید را بدون ارزیاب ِی
یکنند؛ آنها ارز 
مهم و گروههای مرجع همنوایی م 
تهای جدید و مبهم دارند و نیاز باالیی برای حفظ ساختار خود دارند (برزونسکی و همکاران 1999 ،؛
برای مواجهه با موقعی 
یشوند و انعطاف ناپذیرند
برزونسکی و سالیوان .) 1992 ،آنها دارای اهداف شغلی و آموزشی مشخصی هستند ،و از بیرون کنترل م 

(برزونسکی و کوک.) 2000 ،5

افراد با سبک هویت سردرگم /اجتنابی در همه موارد تعّلّلل و درنگ زیادی دارند و تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به
شهای رفتاری در
موضوعات هویت و تصمیم گیری دارند؛ اگر این تعّلّلل طوالنی مدت باشد تقاضاهای موقعیتی و محیطی باعث واکن 

یشود (برزونسکی 1989 ،؛ برزونسکی و نی میر .) 1994 ،6آنها فاقد اهداف تحصیلی و شغلی ثابت و روشن هستند و از سطوح
آنها م 
تهای تحصیلی ،خویشتنداری و خودمختاری تحصیلی برخوردارند ( برزونسکی و دیگران 1999 ،؛ برزونسکی و
سطوح پایین مهار 
کوک 2000 ،؛ نورمی و دیگران .) 1997 ،از نظر مشکالت تحصیلی و سازگاری در وضعیت خطرپذیری باالیی قرار دارند ،آنها
معموال انتظار شکست و ناکامی دارند (برزونسکی و دیگران .) 1999 ،این افراد معموال در خانوادههایی با سبک فرزندپروری
ییابند ،که در آن والدین کنترل کمی بر فرزندان خود دارند ضمن این که آنها را از لحاظ شناختی و اجتماعی
آزادگذار پرورش م 
نیز برای زندگی در اجتماع آماده نمیکنند (برزونسکی.) 1992 ،

همان طور که ذکر شد عوامل متعدد دیگری نظیر ویژگیهای شخصیتی دانش آموز (پارک ) 2003 ،7میتواند بر ابعاد مختلف

درگیری تحصیلی وی اثرگذار باشد و بنابراین به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثر گذارد .یکی از این عوامل جایگاه

اجتماعی ـ اقتصادی 8دانش آموز است.

متغیر جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است .اغلب فرزندان خانوادههای کم درآمد به
یدر مدرسه قرار میگیرند.
یروند ،در معرض خطر ناکام 
خـاطر خصوصیات محیطی که در آن زندگـی میکنند و مدارسـی که م 
شها هم وجود
طبقه اجتماعی فقط بیانگر سطح درآمد و تحصیالت نیست .همراه با طبقه اجتماعی ،یک رشته رفتارها ،انتظارها و نگر 
1. informational
2. normal
3. confuse
4. Sullivan, C.
5. Kuk, L.
6. Neimeyer, G. J.
7 Park,S.Y.
8 Socioeconomic Status
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یگذارد .دانش آموزانی که از طبقه اجتماعی ـ
شها و رفتارهای وی در مدرسه تاثیر بسزایی م 
دارد .طبقه اجتماعی دانش آموز بر نگر 

اقتصادی پایین هستند ،احتماال عملکرد ضعیف تری نسبت به دانش آموزان دیگر دارند (مک لوید 1998 ،1؛ ناتریلو2 00 2 ،2؛ سیرین،3

سیرین .) 2003 ،3اما از طرف دیگر بسیاری از والدین طبقه پایین برای حمایت کردن از فرزندانشان برای موفقیت در مدرسه ،تالش
یتواند در درگیری تحصیلی و
یدهند و بسیاری از دانش آموزان طبقه پایین ،پیشرفت بسیار عالی دارند .این جایگاه م 
زیادی به خرج م 
تهای مربوط به جایگاه
سبک هویت دانش آموز نیز اثر بگذارد .از جمله سطح درآمد والدین ،میزان تحصیالت آنان یا سایر خصوصی 
یرسد که نه تنها بین متغیر درگیری تحصیلی و سبک
اجتماعی ،در کنار تعامل والدین با کودکان ،اهمیت دارد .بنابراین به نظر م 
یرود که جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی از
هویت و جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد بلکه احتمال م 
طریق انواع سبک هویت بر درگیری تحصیلی و آنگاه بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار باشد و همچنین بین جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و
درگیری تحصیلی نیز رابطه وجود داشته باشد که خود بر پیشرفت تحصیلی اثر می گذارد .از اینرو پژوهشگر در صدد پاسخ گویی به
یتوان پیشرفت تحصیلی را بر اساس وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی با میانجیگری سبکهای هویت و درگیری
این سؤال است که آیا م 
تحصیلی پیش بینی کرد.
رو ش
این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و در قالب تحلیل ماتریس کوواریانس(الگوسازی معادله ساختاری) است .جامعه آماری شامل
دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران بود .در پژوهش حاضر با توجه به پیشنهاد شوماخر و لوماکس( ) 004 2نسبت
آزمودنیها به تعداد پارامترهای برآورد شده  81 1:در نظر گرفته شد .بر این اساس و با توجه به این که تعداد پارامترهای این پژوهش
معادل  45بوده است ،حجم نمونه برابر  018برآورد شد و نمونه آماری به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای(شریفی) 138 0 ،
انتخاب شد؛ بدین صورت که چون متغیر مستقل ،جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بود از سه محدوده شمال ،مرکز ،و جنوب شهر تهران هر
یک دو منطقۀ آموزشی به طور تصادفی انتخاب شد و از هریک از این مناطق ،دو دبیرستان و از هر دبیرستان ،به نسبت جامعه آماری
چند کالس انتخاب شد .پس از اجرا و جمع آوری پرسشنامهها 20 ،پرسشنامه غیرمعتبر تشخیص داده شد و از تحلیلها خارج شد
درنتیجه تعداد نمونه به  790نفر کاهش یافت.
ابزار
پرسشنامه درگیری تحصیلی :این پرسشنامه متشکل از  32سوال است که درگیری تحصیلی را در ابعاد رفتاری ،عاطفی ،شناختی ،و
یکند .برای این منظور از خرده مقیاسی در پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( )MSLQکه
فراشناختی اندازه گیری م 
توسط پنتریچ و دیگروت در سال  1994معرفی شد ،استفاده شده است .این پرسشنامه در ایران توسط رستگار(  ) 1385و عابدینی
(  ) 1386استفاده شد و مقدار ضرایب آلفای کرانباخ برای ُبُبعدهای رفتاری (تالش) ،عاطفی (ارزش تکلیف) ،راهبردهای شناختی و
راهبردهای فراشناختی به ترتیب برابر  0/ 75 ،0/ 69 ،0/ 90 ،0/ 69گزارش شده است که این ضرایب نشان دهنده همسانی درونی
پرسشنامه به عنوان شاخصی از پایایی آن است .برای پاسخ به این پرسشنامه از مقیاس پاسخگویی پنج درجه ای (کامال موافقم =  5تا
کامال مخالفم =  )1استفاده شد .در پژوهش حاضر با اجرای مقدماتی این پرسشنامه بر روی  50نفر دانش آموز که به گونه تصادفی
انتخاب شده بودند ،ضریب پایایی آزمون در کل  0/978بدست آمد .روایی آزمون از طریق محاسبۀ همبستگی هر یک از ابعاد

1. McLoyd, V.C.
2. Natriello, G.
3. Sirin, S.
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یابعاد آزمون با یکدیگر همبستگی مثبت و معنادار داشتند و هریک از ابعاد
درگیری با یکدیگر و با نمرۀ کل آزمون بررسی شد .تمام 
درگیری رفتاری ،عاطفی ،شناختی ،و فراشناختی نیز با نمره کل درگیری تحصیلی به ترتیب دارای همبستگی 0/ 697؛ ،0/ 847 ،0/257
و  0/ 88 2بوده که همگی مثبت و معنادار است.
کهای هویت :در این پژوهش ،پرسشنامه سبک هویت ( )ISI6Gکه توسط وایت ،وامپلر و وین در سال  1998تدوین
پرسشنامه سب 
شد ،مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه سه سبک هویت اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم /اجتنابی و همچنین مولفه تعهد (که در
یکند .پرسشنامه دارای  36سوال است که آزمودنی براساس یک مقیاس پنج درجه ای (=5
این پژوهش مورد نظر نبود) را بررسی م 
یدهد .این پرسشنامه توسط آقاجانی حسین آبادی( )1 38 1هنجار شد .کمترین ضریب
کامال موافقم تا  =1کامال مخالفم) به آن پاسخ م 
کهای اطالعاتی ،هنجاری ،و
آلفای کرانباخ آن  0/ 69و باالترین آن  0/ 76بود .در این پژوهش ضرایب اعتبار هر یک از سب 
سردرگم /اجتنابی به ترتیب  ،0/66 ،0/ 70و  0/ 69بوده است .روایی آزمون از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی بررسی شد و
یتوان
صهای برازش آن در جدول زیر آمده است که همگی نشان از برازش مناسب مدل اندازه گیری با دادهها دارد .بنابراین م 
شاخ 
کهای هویت از توان باالیی برخوردار است.
گفت پرسشنامه مورد نظر برای سنجش سب 
کهای هویت
صهای برازش پرسشنامه سب 
جدول  : 1شاخ 
2
AGFI
GFI
RMSE
χ /df
شاخصهاي برازندگي
مقادير شاخصها

3.93

0/7

0/ 89

0/85

CFI
0/ 88

پرسشنامه جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی :ابزاری که برای جمع آوری دادههای این متغیر مورد استفاده قرار گرفت خرده مقیاسی از

پرسشنامه تیمز 1است .این خرده مقیاس به پیشایندها و سوابقی مرتبط است که درواقع همان جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموز را
شهایی درباره میزان تحصیالت مادر ،تحصیالت پدر ،تمایل دانش آموز به ادامه تحصیل،
نشان میدهد .این خرده مقیاس حاوی پرس 
بهای موجود در خانه ،و وسایل و امکانات آموزشی و رفاهی است .پرسشنامه تیمز طی چهار سال یزنامهریزی منظم در
تعداد کتا 
سالهای  ، 2003 ، 1999 ، 1995و  ، 2007در  59کشور دنیا اجرا و اجازه انتشار اطالعات ملی آن کشورها بوسیله انجمن بین المللی
یهای تیمز  1995در ایران نیز انجام گرفت(کیامنش و نوری .) 1377 ،از آنجا که محتوای
ارزشیابی تحصیلی )IEA( 2کسب شد .بررس 

پرسشنامه جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با مبانی نظری و پیشینههای پژوهشی صاحب نظرانی چون سانتراک(  ،) 2008اسالوین(  ،) 1389و
یتوان گفت این پرسشنامه از روایی محتوای بسیار باالیی برخوردار است .همچنین
وولفولک(  ) 2011هماهنگی بسیار زیادی دارد م 
ضرایب اعتبار این پرسشنامه برای هریک از نشانگرهای کتاب ،امکانات ،تحصیالت مادر ،تحصیالت پدر ،و تمایل به ادامه تحصیل به
یدهد که پرسشنامه از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار
ترتیب برابر با  ،0/ 71 ،0/ 67 ،0/ 43 ،0/ 37و  0/ 10بوده است و نتایج نشان م 
است.
پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته ،به وسیله معدل ترم اول و دوم دانش آموزان و به صورت خودگزارشی اندازه گیری شد.
پرسشنامههای پژوهش در دبیرستانهای دخترانۀ شش منطقه آموزشی شهر تهران ،یعنی در مناطق  1و  3از شمال تهران 6 ،و  11از
مرکز تهران و  18و  19از جنوب تهران ،که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،به صورت خودگزارشی اجرا گردید .دادههای
حاصل از پرسشنامهها ،از طریق مدل سازی معادله ساختاری ،و با استفاده از نرم افزار  SPSSو لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در جدول ( )2شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش ،ارائه شده است.
)1.Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
)2. the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA
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صهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
جدول  : 2شاخ 
کشیدگی

کجی
انحراف معیار
کمینه

بیشینه

میانگین

سبک هویت هنجاری

18

45

35 /7

5/ 26

سبک هویت اطالعاتی

4

20

15 /3

3/ 56

-0/ 391

سبک هویت سردرگم

6

30

15 /6

5/ 10

0/273

0/ 087

پیشرفت تحصیلی

12

20

18 /6

1/ 54

-1/063

0/ 087

1/ 289

درگیری تحصیلی کلی

58

135

104 /1

13 / 59

-0/664

0/ 087

0/051

6

33

20 /7

5/ 97

-0/870

وضعیت

اجتماعی-

انحراف استاندارد

انحراف معیار

شاخص کجی

کجی

کشیدگی

کشیدگی

-0/ 445

0/ 087

-0/ 084

0/471

0/ 087

-0/565

0/471

-0/ 305

0/471
0/471
0/471

0/ 087

اقتصادی

-0/ 92

0/471

با توجه به جدول ( ،)1توزیع همۀ متغیرهای مورد مطالعه ،با توجه به مقادیر کجی و کشیدگی (که در فاصله  +1و  -1قرار دارد) به
یکند.
سمت نرمال میل م 
در این بخش ،برای پاسخگویی به فرضیه پژوهش ،از روش آماری رگرسیون ساختاری (معادالت ساختاری) استفاده شد .با استفاده از
این روش برازش دادهها با مدل پیشنهاد شده ،مورد بررسی و قضاوت قرار گرفت .این مدل دارای یک متغیر برونزا (مستقل ،که
عبارت است از وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی) و پنج متغیر درونزا (وابسته ،که عبارتند از :پیشرفت تحصیلی ،درگیری تحصیلی ،سبک
هویت اطالعاتی ،سبک هویت هنجاری ،و سبک هویت سردرگم /اجتنابی) است.
جدول  : 3اثرات کلی ،مستقیم و غیرمستقیم روابط ساختاری
نوع اثر

مستقیم

کلی

غیر مستقیم

مسیر
وضعیت اقتصادی اجتماعی بر سبک هویت

0/2

اطالعاتی

( )0/ 02

0/2

-

( )0/ 02

10
وضعیت اقتصادی اجتماعی بر سبک
هنجاری

10
0/ 05

0/ 05

-

( )0/ 03

( )0/ 03

1/55

1/55

وضعیت اقتصادی اجتماعی بر سبک هویت

-0/6

سردرگم -اجتنابی

( )0/ 04

( )0/ 04

- 15

- 15

وضعیت اقتصادی اجتماعی بر درگیری
تحصیلی

0/ 07
( )0/ 05

از طریق هویت هنجاری

0/ 25
وضعیت اقتصادی اجتماعی بر پیشرفت

-

از طریق هویت اطالعاتی
1/ 33

از طریق هویت سردرگم-اجتنابی

0/ 86

از طریق هویت اطالعاتی

()0/80

از طریق هویت هنجاری

10 /5

-0/6

0/ 79 )0/3( 2/ 67

0/ 86 )0/1(8/6

( 0/ 04 )0/ 03

0/11 )0/ 09 ( 1/22

0/ 07 )0/ 04 ( 1/8

0/ 14 )0/80(1/ 75

0/80)0/ 04 ( 2
0/9

( 0/ 009 )0/ 01

0/ 15 )0/ 043 ( 3/ 49
0/ 02

( 0/970)0/ 02

از طریق هویت سردرگم-اجتنابی

0/ 23 )0/ 06 (3/ 83

0/3 )0/ 049 (6/ 12

از طریق هویت اطالعاتی و درگیری

0/ 47 )0/ 21 ( 2/ 33

0/5 )0/22( 2/ 27

از طریق هویت هنجاری و درگیری
از طریق هویت سردرگم-اجتنابی و
درگیری

1/ 88

(0/120)0/110
0/ 04 )0/ 035 ( 1/ 41

0/ 31

( 0/820)0/ 09

0/11 )0/ 089 ( 1/ 23
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هویت اطالعاتی بر درگیری تحصیلی

-

3/ 94

3/ 94

-

( )0/ 48

( )0/ 48

8/22

8/22

0/ 38

هویت اطالعاتی بر پیشرفت تحصیلی

)0/6( 3/ 96

از طریق درگیری

2/ 73 2/ 35

( )0/ 12

( )0/ 25

3/ 17

10 /39

هویت هنجاری بر درگیری تحصیلی

-

0/ 69

0/ 69

-

( )0/ 14

( )0/ 14

5/ 06

5/ 06

0/ 18

هویت هنجاری بر پیشرفت تحصیلی

0/ 41 )0/2( 2/ 07

از طریق درگیری

( )0/ 09
2
هویت سردرگم-اجتنابی بر درگیری
تحصیلی

4/ 92
-

-/ 12

-/ 12

-

( )0/ 09

( )0/ 09
-1/ 36

هویت سردرگم-اجتنابی بر پیشرفت

-/93

تحصیلی

( )0/ 09

-1/ 36
)0/ 06 ( 1/2

از طریق درگیری

-/ 07

-/ 46
()0/3

-4/ 38
درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی

0/ 59
( )0/ 12

-1/ 53

0/6

0/6

-

( )0/ 07

( )0/ 07

8/ 57

8/ 57

در جدول باال اولین عدد در جلوی هر مسیر میزان تاثیر ،دومین عدد که داخل پرانتز است ،خطای معیار و سومین عدد مقدا ِرِر تی است
یتوان در مورد معنادار بودن اثر قضاوت کرد.
که براساس آن م 
کهای هویت اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم/
بر این اساس ،در این پژوهش اثرات متغیرهای ساختاری درگیری تحصیلی و سب 
اجتنابی بر متغیر ساختاری پیشرفت تحصیلی در حکم ضرایب بتا هستند .گاماها تاثیر متغیرهای برونزا روی متغیرهای درونزا هستند
کهای هویت اطالعاتی ،هنجاری ،سردرگم ،درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را
یعنی اثر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی بر سب 
کهای هویت اطالعاتی ،هنجاری ،و سردرگم /اجتنابی در رابطه با وضعیت اجتماعی
یدهند .متغیرهای درگیری تحصیلی و سب 
نشان م 
یکنند.
ـ اقتصادی و پیشرفت تحصیلی ،نقش میانجی را ایفا م 
جدول  : 4آمارههاي مربوط به ن كي و يي

برازش مدل

مجذور کای () x2

1067 / 09

درجه آزادی

338

معناداری

2

0/ 000001

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()x /df

3/ 16

ریشه میانگین مجذورات پس ماندها ()RMR

0/ 039

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA

0/250

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

0/39

شاخص نیکویی برازش ()GFI
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش ()AGFI

0/39
0/ 92

شاخص برازندگی نرم شده () NFI

0/ 88

شاخص برازندگی نرم نشده () NNFI

0/ 90

در اینجا الزم است ابتدا مدل پیشنهاد شده در شکل ( )1را از نظر شاخصهای برازش ،مورد بررسی قرار دهیم .نتایج جدول () 4
حاکی از آن است که آزمون خی دو معنادار است که این دلیل بر عدم برازش مدل است .مقدار خی دو به حجم نمونه حساس است و
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یتواند یک اندازه معقول برای برازندگی باشد(هومن .) 1376 ،اما چون در این پژوهش
زمانی که حجم نمونه برابر با  75تا  200باشد م 
حجم نمونه  790نفر است ،مقدار مجذور خی(  )1760/ 09در مدل از نظر آماری معنادار است .بنابراین چون این شاخص به حجم نمونه
صهای مربوط به برازش را مورد بررسی
حساس است و حجم نمونه در این پژوهش نیز تقریبا باالست ،پس بهتر است که سایر شاخ 
قرار دهیم و صرفا بر اساس این شاخص قضاوت نکنیم.
یدهد که مقدار آن برابر با  0/250است .چون در این شاخص،
نتایج مربوط به شاخص ریشۀ دوم میانگین خطای برآورد نشان م 
یتوان
یشود پس م 
ضرایب کوچک تر از  0/ 05خوب ،ضرایب بین  0/ 05تا  0/80متوسط ،و ضرایب باالتر از آن ضعیف قلمداد م 
گفت که این شاخص نشان دهنده برازش مدل است .نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر  3/ 15است .اگر این نسبت بین  2تا 5
باشد ،نسبت قابل قبولی است و هرقدر این نسبت کوچکتر باشد ،برازندگی بهتر است(تاباچنیک و فیدل .) 2007 ،بنابراین ،این شاخص
یشود ،اگر
حاکی از برازش مطلوب مدل است .شاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIکه براساس تعداد پارامترهای پژوهش تعیین م 
بزرگتر از  0/9باشد نشان دهندۀ برازندگی مدل است (تاباچنیک و فیدل .) 2007 ،این شاخص در این مدل معادل  0/39است و داللت
یرود ،شاخص نیکویی
صها که برای بررسی برازندگی مدل بکار م 
بر برازش مطلوب مدل با دادهها دارد .یکی از معتبرترین شاخ 
یدهد که به گونه مشترک به وسیلۀ مدل توجیه
سها و کوواریانس را نشان م 
برازش ( )GFIاست .این شاخص ،مقدار نسبی واریان 
یشود (هوپر و همکاران ) 2008 ،و هر
یشود و مقادیر آن بین صفر و یک در نوسان است .نقطه برش  0/9و باالتر مطلوب قلمداد م 
م 
چه به یک نزدیکتر باشد ،حاکی از برازش بهتر مدل با دادهها است(هومن .) 1387 ،این شاخص در این مدل معادل  0/39است که
یدهد مدل با دادهها برازش مناسبی دارد .شاخص تعدیل شدۀ نیکویی برازش ( )AGFIنیز اگر به یک نزدیک باشد برازش
نشان م 
یدهد .در مدل این پژوهش ،این شاخص معادل  0/ 91است که نشان دهنده برازش خوب مدل است .شاخص
مناسب دادهها را نشان م 
برازندگی نرم شده ( )NFIو شاخص برازندگی نرم نشده ( ،)NNFIتوسط بنتلر در سال  1990معرفی شده است (هومن .) 1387 ،بنتلر
و بونت(  ، 1980به نقل از هومن ،) 1387 ،مقادی ِرِر برابر یا بزرگتر از  0/9این دو شاخص را (در مقایسه با مدل صفر) به عنوان شاخص
خوبی برای برازندگی مدلهای نظری توصیه کرده اند ،در حالی که برخی پژوهشگران نقطه برش  0/8را بکار میبرند .این مقادیر در
یدهند.
پژوهش حاضر به ترتیب برابر  NFI = 0/ 88و  NNFI =0/ 91است که بیشتر از  0/08هستند و برازندگی مطلوب مدل را نشان م 
صهای موجود ،داللت بر
یشود که تمامی شاخ 
با توجه به توضیحات باال که در جدول ( )4خالصه شده است ،نتیجه گرفته م 
برازندگی مطلوب مدل دارند و نیکویی برازش حاصل شده است.

شکل ( :)2مدل روابط ساختاری برازش یافته همراه با ضرایب بتا و گامای برآورد شده

بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج بدست آمده از مدل سازی ساختاری ،فرضیه پژوهش مبنی بر این که جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ،با میانجیگری
یتواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند ،به این صورت مورد تایید قرار گرفت که جایگاه
سبکهای هویت ،و درگیری تحصیلی م 
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یکند .این یافته با عقیده
اجتماعی ـ اقتصادی یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی است و به طور معناداری آن را پیش بینی م 
صاحب نظرانی مانند وولفولک(  ،) 2011مکلوید(  ،) 1998بنت(  ،) 1995و سانتراک(  ) 1385همخوانی دارد بدین صورت که آموز ِشِش با
یتوانند به آن دست یابند که از امکانات مالی برخوردار باشند و بتوانند وسایل الزم
کیفیت ،از ُبُبعد ما ّدّدی ،هزینه بردار است و کسانی م 
را فراهم کنند .از طرف دیگر ،والدینی که ،به دلیل رفاه نسبی ،تحصیالت باالتری دارند ،گرایش به تحصیل را در فرزندان خود
یآورند؛ که خود به شغل مناسب و درآمد کافی نیاز دارد .ون
یکنند و امکانات الزم برای پیشرفت تحصیلی آنان را فراهم م 
تشویق م 

برگت ،باکس ،برگن و کرون ) 2011 ( 1طی تحقیق خود گزارش دادند که هوش دانش آموزان ،و وجدان کاری آنان واسطۀ ارتباط
بین تحصیالت والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .اسمرتنیک ـ ویتولیک و زوپانکیک ) 2011 ( 2بر اساس تحقیقات خود

یکند .همچنین ،هر چه
به این نکته اشاره دارند که تحصیالت مادران ،وجدان کاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی م 
خانواده از جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی باالتر و از رفاه نسبی بیشتری برخوردار باشد ،قدرت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بیشتری بر
نهادهای اجتماعی ،بویژه مدرسه ،خواهد داشت و تعامل آنان با یکدیگر در جهت پیشرفت تحصیلی فرزندان ،کارآمدتر خواهد بود.
یو تحصیلی باال همراه شود ،تا حد زیادی ،سالمت جسمانی ـ روانی و بهداشت خانواده را
رفاه ما ّدّدی ،به خصوص اگر با سطح علم 
تضمین خواهد کرد که این نیز با یافتههای پژوهشی وولفولک(  ) 2011و مکلوید(  ) 1998همخوانی دارد .همچنین جایگاه اجتماعی ـ
اقتصادی با هویت اطالعاتی رابطه مستقیم و معنادار دارد .خانواده ای که از جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خوبی برخوردار است و در
یکند و برای وی ارزش و اهمیت قائل
یو تحصیلی رتبه باالتری دارد ،با فرزند خود به سبک مقتدرانه برخورد م 
نتیجه ،از نظر علم 
یدهد تا خود ،اطالعات مناسب را انتخاب کند و چه
یشود ،به او خودمختاری و اجازه جستجوی فعاالنۀ اطالعات و ارزیابی آن را م 
م 
یکنند و به این
یکند تا موفق شود .فرزندان از این راه بازخورد مثبت دریافت م 
بسا در این راه به وی کمک میکند و از او حمایت م 
باور میرسند که فردی خودکارآمد و شایسته هستند .این با دیدگاه پنتریچ( ) 004 2نیز همخوانی دارد و نشانۀ آن است که چنین
یکنند ،و با ارائه راهنماییهای الزم،
فرزندی دارای سبک هویت اطالعاتی است .مادران طبقه مرفه تر ،با فرزندان خود بیشتر صحبت م 
یکنند ،و توجه آنان را به جزئیات مرتبط با مسئله ،جلب
در درک علت وقایع به کودکشان بیشتر کمک میکنند ،یزنامهریزی م 
یکنند ،و به جای ارائه راه حل ،کودکشان را تشویق میکنند تا خودشان راه حل مسئله را بیابند ،در حالی که این شرایط در بین
م 
مادران طبقه پایین به ندرت وجود دارد که این با نظر اسالوین(  1389؛ به نقل ازهافمن ) 1984 ،همخوان است .همچنین جایگاه
اجتماعی ـ اقتصادی به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری هویت اطالعاتی ،با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری دارد .این یافته با نتایج
مطالعات پنتریچ و دی گروت(  ) 1990و پنتریچ(  ) 1999همخوان است .دانش آموزی که خود را از جانب والدین مختار و انتخاب گر
یکند و این
یکند تا اطالعات مورد نیاز را بیابد و با احساس مسئولیت و تعهد بیشتری در تجارب آموزشی شرکت م 
ببیند ،تالش م 
یدهد .جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر سبک هویت سردرگم /اجتنابی اثر
مسئله ،احتمال موفقیت و پیشرفت تحصیلی وی را افزایش م 
معنادار و منفی دارد .این یافته با دست آوردهای الریچ(  ،) 1994و رید و ساتر(  ) 1990همخوان است .شاگردان طبقه اجتماعی ـ
تهای مدرسه ،احساس
اقتصادی پایین به دالیل مختلف از جمله استفاده نادرست از دستور زبان ،ناآشنایی با کتاب و مطالعه و فعالی 
خهای نادرست ،و عدم حمایت معلمان و شاگردان دیگر ،باور دارند که در کار مدرسه خوب نیستند ،و این انتظارات
شرم از ارائه پاس 
یرسند که انجام درست تکالیف برای آنان غیرممکن
یشود .آنان در بسیاری از موارد به این باور م 
کم ،سبب کاه ِشِش عزت نفس م 
یتواند آنان را به درماندگی آموخته شده دچار کند(بنت ) 1995 ،به طوری که در همه موارد تعّلّلل و درنگ زیاد
است و این همه م 
1. Van Bragt, Cyrille A.C.; Bakx, Anouke W.E.A.; Bergen, Theo C.M.; Croon, Marcel A.
2. Smrtnik-Vitulic, H., Zupancic, M.
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یها دچار
داشته باشند و تا حد ممکن از انجام تکالیف اجتناب کنند(برزونسکی 1989 ،؛ برزونسکی و نی میر ) 1994 ،و در تصمیم گیر 
تهای تحصیلی ،خویشتنداری و
ِی ثابت و روشنی هستند و از سطح پایین مهار 
یشوند .در نتیجه فاقد اهداف تحصیلی و شغل ِی
سردرگم 
یو دیگران .) 1997 ،این افراد
خودمختاری تحصیلی برخوردارند(برزونسکی و دیگران 1999 ،؛ برزونسکی و کوک 2000 ،؛ نورم 
ییابند که در آن والدین کنترل کمی بر فرزندان خود دارند ،ضمن
معموال در خانوادههایی با سبک فرزندپروری آزادگذار پرورش م 
یها از نظر
یکنند(برزونسکی .) 1992 a ،این ویژگ 
این که آنها را از لحاظ شناختی و اجتماعی نیز برای زندگی در اجتماع آماده نم 
یشود جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با آن ارتباط دارد و به صورت
برزونسکی نشانه سبک هویت سردرگم /اجتنابی است که مالحظه م 
یتوان پیش بینی کرد که افراد دارای سبک هویت سردرگم /اجتنابی ،از نظر
منفی در آن اثر میگذارد .همچنین از این شرایط م 
یدارند و به دلیل همین
مشکالت تحصیلی و سازگاری در وضعیت خطرپذیری باالیی قرار دارند ،آنها معموال انتظار شکست و ناکام 
یروند(برزونسکی و دیگران .) 1999 ،این بیان با یافته دیگر این پژوهش همخوانی دارد که سبک
ویژگیها به استقبال شکست نیز م 
یدهد که جایگاه اجتماعی
هویت سردرگم /اجتنابی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و منفی دارد .دست آورد دیگر پژوهش نشان م 
یگذارد که این با یافتههای
ـ اقتصادی به صورت غیرمستقیم و از طریق سبک هویت اطالعاتی بر درگیری تحصیلی اثر م 
برزونسکی(  ) 1989و برزونسکی و سالیوان(  ) 1992همخوانی دارد ،بدین معنی که افراد با سبک هویت اطالعاتی ،که تحت تاثیر مثبت
جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خویش هستند ،در محیط تحصیلی از خودمختاری تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،خودنظارتی ،انتظار
کهای دیگر ،برخوردارند.
ِی بیشتری نسبت به هم قطارانشان در سب 
پیشرفت تحصیلی و درگیری تحصیلی و رشد روابط بین فرد ِی
یتوان گفت بین سبک هویت اطالعاتی ،درگیری تحصیلی ،و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و درگیری
بنابراین م 
یتوان نتیجه گرفت که جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی به طور غیرمستقیم و از طریق
یکند و م 
تحصیلی در این میان نقش میانجی را ایفا م 
یگذارد ،در حالی که جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی به طور غیرمستقیم و از طریق
سبک هویت اطالعاتی بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت م 
یگذارد .این با دیدگاه برزونسکی و دیگران(  ) 1999همخوانی دارد که
سبک هویت سردرگم /اجتنابی بر پیشرفت تحصیلی اثر منفی م 
یشود چنین افرادی ،فاقد اهداف
یشود که این خود باعث م 
طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین ،سبب سبک هویت سردرگم /اجتنابی م 
تحصیلی و شغلی ثابت و روشنی باشند و شرایط پرخطر تحصیلی را طی کنند .این پژوهش نشان داد که جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی به
طور غیرمستقیم و از طریق درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت دارد .در طبقه مرفه به نسبت ،منابع اطالعاتی بیشتر ،استرس
یها،
خانوادگی کمتر ،جمعیت کمتر ،خشونت کمتر و فراغ خاطر بیشتری وجود دارد(وولفولک ) 2011 ،که این مجموعه از ویژگ 
یگذارد .در
یسازد و بنابراین بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر م 
احتمال این که فرزندان را متوجه و درگیر مسائل تحصیلی کند ،بیشتر م 
یتشویق به تحصیل و یزنامهریزی برای آینده
یکنند و آنان را از طریق کالم 
طبقه مرفه مادران بیشتر با کودکان صحبت و بحث م 
یبرد.
یدهد و احتمال موفقیت ار باال م 
یکنند(اسالوین 1389 ،؛ به نقل ازهافمن ) 1984 ،که این مسئله درگیری تحصیلی را افزایش م 
م 
در طبقه مرفه و متوسط باال ،والدین تحصیالت باالتری دارند و کودکان را از سنین پایین تر ،درگیر آموزش میکنند به طوری که
یها و
یروند و بنابراین درگیر 
سهای فوق یزنامهمانند ،زبان ،موسیقی ،ورزش ،شطرنج و  ....م 
آنان خیلی زود به کودکستان و کال 
یشود .در این پژوهش معلوم شد اثر مستقیم هویت اطالعاتی بر درگیری
تهای تحصیلی ،به طور ناخواسته در آنان ایجاد م 
عاد 
تحصیلی معنادار و مثبت است و اثر غیرمستقیم آن بر پیشرفت تحصیلی از طریق درگیری تحصیلی نیز معنادار و مثبت است که این با
شها و
نظر برزونسکی(  ) 1994و برزونسکی و آدامز(  ) 1999همخوان است .افراد با سبک هویت اطالعاتی به صورت مشخصی ارز 
اهداف خود را تعریف میکنند .آنها دارای اهداف شغلی و تحصیلی روشن و مشخص هستند و برای رسیدن به آنها در محیط
تحصیلی از خودمختاری ،عملکرد ،خودنظارتی ،انتظار پیشرفت تحصیلی ،درگیری تحصیلی و رشد روابط بین فردی بیشتری
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برخوردارند(برزونسکی و کوک .) 2000 ،اثر مستقیم هویت هنجاری بر درگیری تحصیلی و اثر غیرمستقیم آن بر پیشرفت تحصیلی از
طریق درگیری تحصیلی نیز هردو معنادار بود .نوجوانانی که از سبک هویت هنجاری برخوردارند ،در مواجهه با موضوعات هویت و
شها و عقاید را بدون ارزیاب ِی
ِی
یکنند؛ آنها ارز 
یها ،با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروههای مرجع همنوایی م 
تصمیم گیر 
تهای جدید و مبهم دارند و نیاز باالیی برای حفظ ساختار
یبرای مواجهه با موقعی 
یکنند؛ تحمل کم 
یپذیرند و درونی م 
آگاهانه م 
خود دارند .تحقیقات برزونسکی و کوک (  ) 2000نشان داده است که این افراد تا حد زیادی به خانواده و همساالن وابسته اند و در
جستجوی تایید و تصدیق دیگران هستند .آنها دارای اهداف شغلی و تحصیلی مشخصی هستند که از بیرون برای آنها تعیین شده
ِی خانواده هستند و فرمانبرداری ،همنوایی ،و منبع کنترل بیرونی از
است و انعطاف ناپذیرند .چون این افراد در کنترل دقیق رفتار ِی
یکنند.
ویژگیهای آنان است  ،چنانچه از آنان انتظار درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی برود ،از این خواسته فرمانبرداری م 
همچنین اثر مستقیم هویت سردرگم /اجتنابی بر درگیری تحصیلی و اثر غیرمستقیم آن از طریق درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی
معنادار نبود .افراد با این سبک هویت ،در همه موارد تعّلّلل و درنگ زیادی دارند و تا حد ممکن سعی میکنند از پرداختن به
شهای رفتاری
موضوعات هویت و تصمیم گیری اجتناب کنند ،اگر این تعّلّلل طوالنی شود ،تقاضاهای موقعیتی و محیطی باعث واکن 
یشود(برزونسکی 1992 ،؛ برزونسکی و نی میر .) 1994 ،افراد با سبک هویت سردرگم /اجتنابی فاقد اهداف تحصیلی و
در آنها م 
تهای تحصیلی ،خویشتنداری ،خودمختاری تحصیلی و درگیری تحصیلی
شغلی ثابت و روشن هستند و از سطوح پایین مهار 
برخوردارند(برزونسکی و کوک 2000 ،؛ نورمی و دیگران .) 1997 ،به همۀ این دالیل با مشکالت تحصیلی زیادی روبرو هستند و خطر
یکند.
شکست و ناکامی همواره آنان را تهدید م 
در یک جمع بندی از نتایج میتوان گفت جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموز(شامل میزان تحصیالت پدر ومادر ،میزان کتاب
موجود در خانه ،امکانات و وسایل آموزشی ورفاهی ،و میزان تمایل دانش آموز به ادامه تحصیل) به طور مستقیم در پیشرفت تحصیلی
یگذارد .همچنین این متغیر به صورت غیرمستقیم و از طریق سبک هویت نیز در پیشرفت تحصیلی اثر گذار است .همچنین
وی اثر م 
یتواند اثر بگذارد.
سبک هویت در درگیری تحصیلی و از این طریق بر پیشرفت تحصیلی م 
با توجه به یافتههای به دست آمده از این پژوهش ،مبنی بر نقش تعدیل کننده ابعاد هویت و درگیری تحصیلی در پیش بینی پیشرفت
یشود این پژوهش در جامعه بزرگتر و درمورد هر دو جنس از رشتهها و
تحصیلی بر اساس وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی پیشنهاد م 
شهای آموزشی مختلف و شیوههای فرزندپروری
یهای شخصیتی معلم ،رو 
سطوح مختلف تحصیلی اجرا شود همچنین اثر ویژگ 
والدین نیز به عنوان متغیر میانجی بررسی شود .همچنین در زمینه کاربردی ،با توجه به سهم معنادار و مثبت جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی
یشود با تخصیص منابع مالی بیشتر به وزارت آموزش و پرورش ،موجبات اجباری و رایگان کردن
بر پیشرفت تحصیلی ،پیشنهاد م 
تحصیل ،حداقل تا مقطع دیپلم فراهم شود .ضمنا چون اهمیت سبک هویت اطالعاتی در درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
یشود در محیطهای آموزشی نه تنها این ویژگی در دانش آموزان حمایت شود ،بلکه توسعه و رشد این
مشخص شد ،پیشنهاد م 
ویژگی روزافزون گردد .در باره محدودیتهای تحقیق باید گفت چون جمع آوری تحقیق به روش خودگزارشی بود ،بنابراین ممکن
خهای خود را تحریف کرده باشند .همچنین تعریف عملیاتی متغیر وابسته(پیشرفت
است شرکت کنندگان ،آگاهانه یا ناآگاهانه پاس 
تحصیلی) معدل ترم اول و دوم و کل دانش آموزان بود ،در حالی که عملکرد آنان در دروس مختلف ،متفاوت است و ضمنا برای
اندازه گیری متغیر وابسته استفاده از یک نمره شاید تبیین عملکرد دانش آموزان را با مشکل مواجه کند.

الگوی ساختاری جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ...
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