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 چکیده

 

 زض ٞٛیت پطزاظش ٞبی سجه ٘مص تؼییٗ پژٚٞص، ٞسف اظ ایٗ

 آٔبضی جبٔؼٝ. ثٛز زا٘طجٛٔؼّٕبٖ تحصیّی زضٌیطی ثیٙی پیص

ی استبٖ ٞب سیپطز زض فطٍٞٙیبٖ طٍبٜزا٘ زا٘طجٛیبٖ ضبُٔ

 تؼساز. ثٛز 1395-96 یّیتحص سبَ زض آشضثبیجبٖ غطثی

 ا٘تربة یا ذٛضٝی طیٌ ٕ٘ٛ٘ٝضٚش  ثب ٘فط اظ زا٘طجٛٔؼّٕب160ٖ

زضٌیطی  یٞب پطسطٙبٔٝ ضس تب زضذٛاست ٞب آٖ اظ ٚ ضس٘س

 ثب ٞب زازٜ وٙٙس. تىٕیُ ضا پطزاظش ٞٛیت یٞب سجهتحصیّی ٚ 

 آٔبض تٛصیفی، یٞب ضٚش اظ استفبزٜ ثب SPSS20ٚ  افعاض ٘طْ

 ٕٞعٔبٖ چٙسٌب٘ٝ ضٌطسیٖٛ ٚ پیطسٖٛ ٕٞجستٍی ضطیت

 یزاض یٔؼٙ ضاثغٝ ٔثجت ٚ وٝ زاز ٘طبٖ ٞب بفتٝضس٘س. ی تحّیُ

زضٌیطی  ثیٗ سجه ٞٛیت ٞٙجبضی ٚ سجه ٞٛیت اجتٙبثی ثب

 چٙسٌب٘ٝ ضٌطسیٖٛ ٕٞچٙیٗ زاضز. ٚجٛز تحصیّی زا٘طجٛیبٖ

سجه ٞٛیت  ٚسجه ٞٛیت ٞٙجبضی  وٝ زاز ٘طبٖ ٕٞعٔبٖ

ٔتغیط  اظ ٚاضیب٘س زضصس 7حسٚز  تٛا٘س یٔ/ اجتٙبثی سطزضٌٓ

اسبس  ثط .وٙس یٙیث صیپ ضا زضٌیطی تحصیّی زا٘طجٛٔؼّٕبٖ

ٞبی  تٛاٖ ٘تیجٝ ٌطفت وٝ سجه ٞبی پژٚٞص حبضط ٔی یبفتٝ

پطزاظش ٞٛیت تب حسٚزی زض زضٌیطی تحصیّی ٘مص زاض٘س ٚ 

زضٌیطی تحصیّی زا٘طجٛیبٖ  یب زض اضتمبتٛجٝ ثٝ ایٗ ٔتغیطٞ

 إٞیت زاضز.

 ٞٛیت اعالػبتی، سجه تحصیّی، زضٌیطی :های کلیدی واشه

 .سطزضٌٓ/اجتٙبثی ٞٛیت سجه ٞٙجبضی، ٞٛیت سجه
 

 

 
 

Abstract  

 
The current study aimed to investigate the role of 

identity processing styles in predicting teacher 
students’ academic engagement. The statistical 

population included Farhangian University 

teacher students in the West Azarbaijan province 
in the academic years of 1395-1396. Multi-stage 

cluster sampling method was employed to select 

160 participants who were asked to complete the 
academic engagement scale and identity 

processing styles questionnaire. The data was 

analyzed and presented by using SPSS-20 and 

employing descriptive statistics, Pearson 

correlation coefficient and simultaneous multi-

variate regression. The results indicated that there 
was a significant positive relationship between 

normative and diffuse-avoidant identity styles and 

academic engagement. In addition, regression 
analysis showed that normative and diffuse-

avoidant identity styles together accounted for 7% 

of the variance in academic engagement. 
According to the findings,  identity processing 

styles were proved to play roles in teacher 

students’ academic engagement, which need to be 
considered as they are important in promoting 

academic engagement. 
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 مقدمه

٘سجتبً ٔتٙٛع است، ٔحممبٖ تٛافقك زاض٘قس وقٝ آٖ زاضای    « 1زضٌیطی»تؼبضیف ٚ حیغٝ پٛضص اٌطچٝ 

ٝ    ٚ ضبُٔ جٙجٝ سبذتبض چٙس ثؼسی ٞقب ثقب    ٞبی ٔرتّف )ضفتبضی، ضٙبذتی ٚ ػبعفی( اسقت  ایقٗ جٙجق

  ُ  وٙٙقسٜ ضٚیىقطز ٔثجققت فطاٌیقطاٖ زض یقبزٌیطی ثبضقٙس )آپّتققٖٛ،      ا٘قس تققب ٔقٙؼىس   یىقسیٍط زض تؼبٔق

ٗ 2012ٚ ٕٞىقبضاٖ،   3  وبضتط2008، 2 فطالً٘وطیستٙسٖٛ، ٚ  ، 5آضٚ ٚ آپبزیبیقب ٚ سقّٕال   2014، 4  فق

ٞبی فطزی، ذب٘ٛازٌی، اجتٕقبػی ٚ زا٘طقٍبٞی زا٘طقجٛیبٖ زض     ٞب، ٘مص ٚیژٌی ( ثطذی پژٚٞص2013

)ضبعطیبٖ  ا٘س. ضٛاٞس حبوی اظ آٖ است وٝ لسضت تحُٕ اثٟبْ ٞب ضا ثطضسی وطزٜ زضٌیطی تحصیّی آٖ

سقجه تقسضیس تطجیحقی ٚ    ( 1395ضٙبذتی )فطٞبزی ٚ ٕٞىقبضاٖ،   (، سطٔبیٝ ضٚا1392ٖٚ ٕٞىبضاٖ،

 ( زض افعایص زضٌیطی تحصیّی زا٘طجٛیبٖ ٘مص زاضز.1393جٙسیت )صیبٔی ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ٘ٛجٛا٘ی ثحطاٖ اظ سبِٓ ٌصض ٚ ضضس ٞبی اظ ٘طب٘ٝ ٞٛیت زض ثجبت ٚ ٞٛیت ضٚا٘طٙبسی، وست ٍ٘بٜ اظ

سٝ سجه پطزاظش ٞٛیت ضا ٔغطح وطزٜ اسقت:   (1990) 6ثطظٚ٘سىی(. 1384است )صبثطی،  جٛا٘ی ٚ

٘ظط اٚ ثقیٗ سقجه اعالػقبتی، سقجه ٞٙجقبضی ٚ سقجه        ٚ سطزضٌٓ/ اجتٙبثی  ثٝ اعالػبتی، ٞٙجبضی

ٞبی ٞٛیت ٔٛفك ٚ زیقطضس، ٞٛیقت ظٚزضس ٚ ٞٛیقت سقطزضٌٓ،      سطزضٌٓ/اجتٙبثی ثٝ تطتیت ثب حبِت

 ٕٞرٛا٘ی ٚجٛز زاضز.

ٔسقبلُ ٞٛیقت ٚ    ( افقطاز زاضای سقجه پقطزاظش ٞٛیقت اعالػقبتی ثقب      1990ثٝ ٘ظط ثطظٚ٘سقىی ) 

سقااالت ٞٛیقت ٚ    زض ثطذٛضز ثب افطاز ٞٙجبضی ضٛ٘س  عٛض ثبظ ٚ ٔٙغمی ضٚثطٚ ٔی  ٔطىالت ضرصی ثٝ

ٚ  افطاز ٟٔٓ، ػُٕ ٔی ٞب ٚ ا٘تظبضات ٌیطی ٔغبثك ثب ٘سرٝ ٞبی تصٕیٓ ٔٛلؼیت افقطاز ثقب سقجه     وٙٙقس 

ٔطىالت ٚ تصٕیٕبت ضرصی تطزیس زاض٘س. ثطظٚ٘سىی ٚ  ٔمبثّٝ ثببثی زض پطزاظش ٞٛیت سطزضٌٓ/اجتٙ

( ثیٗ سجه ٞٛیت اعالػبتی ٚ ػّٕىطز تحصیّی ذقٛة،  1392)ثٝ ٘مُ اظ آشضپیىبٖ ٚ سبٔب٘ی،  7وٛن

وٝ افقطاز   ضٞجطی، اضتجبط ٔؼٙبزاضی یبفتٙس. زضحبِی -ٞبی اجتٕبػی وبضآٔس ٚ سغٛح ثبالی ذٛز ٟٔبضت

ثٟقطٜ ثٛز٘قس. افقطاز زاضای سقجه      عٛض ٘سجی ثی بثی زض ٔٛضز اثؼبز شوطضسٜ، ثٝزاضای سجه ٞٛیت اجتٙ

زاضی اظ تحٕقُ ٚ ذقٛز    عقٛض ٔؼٙقی   ٌیطی ػّٕی ضٚضٙی ثٛز٘س، أب ثٝ ٞٛیت ٞٙجبضی ٘یع زاضای جٟت

 ٞبی زاضای سجه اعالػبتی ثطذٛضزاض ثٛز٘س. ضٞجطی ػّٕی ٚ ػبعفی وٕتطی ٘سجت ثٝ آظٔٛز٘ی

اسقبس   ثقط  تحصقیّی  زضٌیقطی  اثؼقبز  ثیٙقی  پیص»( ثب ػٙٛاٖ 1392ی )٘تبیج پژٚٞص صبثط ٚ ضطیف

 ٞبی سجه وٝ زاز ٘طبٖ« تٟطاٖ زِٚتی ٞبی اَٚ زثیطستبٖ پبیٝ زذتط آٔٛظاٖ زا٘ص زض ٞٛیت ٞبی سجه

ٓ  سقجه  أقب  وٙقس   ٔی ثیٙی پیص ضا تحصیّی زضٌیطی اثؼبز ٕٞٝ ٞٙجبضی، ٚ اعالػبتی ٞٛیت  /سقطزضٌ
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ٝ  ضا تحصیّی زضٌیطی اضٙبذتیفط ٚ ضفتبضی ثؼس تٟٙب اجتٙبثی  .وٙقس  ٔقی  ثیٙقی  پقیص  ٔٙفقی  صقٛضت   ثق

ٝ  ( زض پژٚٞطی 1386٘ژاز ٚ ػسٍطی ) حجبظی، فبضسی ای ذٛزوبضآٔقسی   ثب ٞسف ثطضسی ٘مقص ٚاسقغ

ٞبی پطزاظش ٞٛیت ٚ پیططفت تحصقیّی ٘طقبٖ زاز٘قس، سقجه ٞٛیقت       تحصیّی زض ضاثغٝ ثیٗ سجه

سقجه ٞٛیقت   . فت تحصقیّی اثقط ٔثجقت زاضز   اعالػبتی ثٝ صٛضت ٔستمیٓ ٚ غیطٔسقتمیٓ ثقط پیطقط   

ٞٙجبضی ثب ٚاسغٝ ذٛزوبضآٔسی ثط پیطقطفت تحصقیّی اثقط ٔثجقت زاضز ٚ سقجه ٞٛیقت سقطزضٌٓ /        

 اجتٙبثی ثط پیططفت تحصیّی، اثط ٔستمیٓ ٚ ٔٙفی زاضز.

زض ٔجٕٛع، زضٌیطی تحصیّی، تٛجٝ ٚ ػاللٝ زا٘طجٛیبٖ ثٝ تىقبِیف وقالس، ضقطوت فؼبال٘قٝ زض     

ضٛز ٚ یىقی اظ ػٛأقُ    ثط٘بٔٝ ٚ ِصت ثطزٖ اظ حضٛض زض والس ضا ضبُٔ ٔی وبضٞبی فٛقٞب، ا٘جبْ  ثحث

ٞقبی ٟٔقٓ وقبضایی ٘ظقبْ      زضٌیقطی ٚ پیطقطفت تحصقیّی اظ ٔقالن     ٔاثط ثط پیططفت تحصیّی است.

ٞب اظ إٞیت ذبصی ثطذٛضزاض است.  ضٛ٘س  ضٙبسبیی ٚ ٔغبِؼٝ ػٛأُ ٔاثط ثط آٖ آٔٛظضی ٔحسٛة ٔی

ٞبی پطزاظش ٞٛیت، ٘مقص   ضسس، سجه سٙی ٚ ٔطاحُ تحِٛی زا٘طجٛیبٖ، ثٝ ٘ظط ٔیثب تٛجٝ ثٝ زٚضٜ 

 تٛا٘قس ٔقٛضز اسقتفبزٜ    ٞب زاضتٝ ثبضٙس. ٘تبیج ایٗ پژٚٞص ٔی وٙٙسٜ زض زضٌیطی تحصیّی آٖ ثیٙی پیص

 یضیعاٖ آٔٛظضی، استبزاٖ ٚ زا٘طجٛیبٖ زا٘طٍبٜ فطٍٞٙیبٖ  لطاض ٌیقطز ٚ ثقٝ اضتمقب    وبضضٙبسبٖ، ثط٘بٔٝ

ٌیطی تحصیّی زا٘طجٛٔؼّٕبٖ وٕه ٕ٘بیٙس.  ثطضسی سٛاثك تحمیمبتی ٞٓ ثیقبٍ٘ط آٖ اسقت   سغح زض

 ٞط سٟٓ وٝ ِصا ٞسف ٔغبِؼٝ حبضط ایٗ است وٝ اضتجبط ایٗ ٔتغیطٞب ٔٛضز ثطضسی لطاض ٍ٘طفتٝ است 

وٙقس    زا٘طجٛٔؼّٕبٖ ضا تؼییٗ زضٌیطی تحصیّی ثیٙی پیص ٞبی پطزاظش ٞٛیت زض ا٘ٛاع سجه اظ یه

 ضٛز: ٞبی ظیط ٔغطح ٔی اسبس، فطضیٝثط ایٗ 
 ٞبی پطزاظش ٞٛیت ثب زضٌیطی تحصیّی ضاثغٝ زاضز. سجه .1

 ثیٙی است. ٞبی پطزاظش ٞٛیت، لبثُ پیص زضٌیطی تحصیّی ثطاسبس سجه .2

 

 ضناسی روش

ٔتغیط ٔالن پژٚٞص، زضٌیقطی تحصقیّی، ٚ    تٛصیفی ٚ اظ ٘ٛع ٕٞجستٍی است. حبضط، ضٚش پژٚٞص

٘فقط   160زض ایقٗ پقژٚٞص، تؼقساز ٕ٘ٛ٘قٝ      ثبضس. ٞبی پطزاظش ٞٛیت ٔی ثیٗ ضبُٔ سجه ٔتغیط پیص

ٞقبی   ای اظ ثیٗ زا٘طجٛٔؼّٕبٖ زا٘طقٍبٜ فطٍٞٙیقبٖ زض پقطزیس    ٌیطی تصبزفی ذٛضٝ صٛضت ٕ٘ٛ٘ٝ  ثٝ

 ضس٘س.  استبٖ آشضثبیجبٖ غطثی ا٘تربة

ٖ   ٔمیبس زضٌیقطی تحصقیّی: ایقٗ ٔمیقبس تٛسقظ اسقچٛفیّی، ِقی        زض  1تقط، ٔبسقالو ٚ جىسقٛ

سقٙجس. ایقٗ   ٞقبی تحصقیّی ضا ٔقی   سبذتٝ ضس وٝ ٔیعاٖ زضٌیطی زا٘طجٛیبٖ زض فؼبِیت 1996سبَ

     َ ٞقب ثقب یقه ٔمیقبس ِیىقطت      ٔمیبس زاضای سٝ ظیط ٔمیبس لقسضت، فقساوبضی ٚ جقصة اسقت. سقاا

ٖ   ثٙسی ضقس٘س.   ای )اظ صفط تب ضص( زضجٝ زضجٝ ٞفت ( ثقطای  1996)زض ٔغبِؼقٝ اسقچٛفیّی ٚ ٕٞىقبضا

                                                           
1. Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson 



      6331 پاییس /(5)پیاپی 3شواره  دوم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                               58  

. ثٝ زسقت آٔقس   75/0ٚ ثطای ٔاِفٝ جصة 91/0، ثطای ٔاِفٝ فساوبضی80/0بضاػتجٔاِفٝ لسضت، ضطیت 

 ٞبی ایٗ ٔمیبس ٌعاضش وطز٘س. ٚ ثبالتط ضا ثطای ٔاِفٝ 80/0( ضطیت اػتجبض 1395پسٙس) ٟٔٙب ٚ عبِغ

ٚ  1ٞقبی ٞٛیقت ٚایقت    سقجه   ٞبی پطزاظش ٞٛیت: زض ایٗ پژٚٞص اظ پطسطٙبٔٝ پطسطٙبٔٝ سجه

( اسقت ٚ زاضای سقٝ   1992) 2. ایٗ پطسطٙبٔٝ ثطٌطفتٝ ٔسَ ثطظٚ٘سىی( استفبزٜ ضس1998ٕٞىبضاٖ )

سااَ اسقت.   40سجه پطزاظش ٞٛیت است )الظْ ثٝ یبزآٚضی است وٝ پطسطٙبٔٝ اصّی ضبُٔ   ٔاِفٝ

سااَ آٖ ٔطثٛط ثٝ تؼٟس ٞٛیت است ٚ یه سجه پقطزاظش ٞقٛیتی ٔحسقٛة     10ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ وٝ 

سٙجی پطسطٙبٔٝ سجه پطزاظش ٞٛیقت،   ػبّٔی ٚ وفبیت ضٚاٖ ضٛز، ایٗ ٔاِفٝ زض ثطضسی سبذتبض ٕ٘ی

ٞبی پطسطٙبٔٝ ػجبضت است اظ سجه اعالػبتی، سجه ٞٙجبضی ٚ سجه  حصف ضسٜ است(. ظیط ٔمیبس

ٝ  5اجتٙبثی است. زض ٔمبثُ ٞط ٌٛیٝ، یه عیقف   -سطزضٌٓ  ای ٔمیقبس ِیىقطت لقطاض زاضز ٚ اظ     ٌعیٙق

( آِفقبی  1992ضٛز. ثطظٚ٘سقىی )  )وبٔالً ٔٛافمٓ( ضا ضبُٔ ٔی 5)وبٔالً ٔربِفٓ( تب ٕ٘طٜ  1ٕ٘طٜ   ٌعیٙٝ

ٓ   66/0، سقجه ٞٙجقبضی   62/0وطٚ٘جبخ ضا ثطای سقجه اعالػقبتی     73/0اجتٙقبثی  -ٚ سقجه سقطزضٌ

ٝ 1998ٌعاضش وطز. ٚایت ٚ ٕٞىبضاٖ ) سقجه ٞٛیقت آِفقبی      ( ثطای ٘سرٝ تجسیس٘ظط ضسٜ پطسطقٙبٔ

ٓ   ٞبی ا ضا ثطای سجه 78/0ٚ  64/0، 59/0وطٚ٘جبخ  اجتٙقبثی ٌقعاضش   -عالػقبتی، ٞٙجقبضی ٚ سقطزضٌ

ٖ 1392وطز٘س. زض ایطاٖ ٘یع آشضپیىبٖ ٚ سبٔب٘ی ) سقٙجی پطسطقٙبٔٝ ضا    ( سبذتبض ػبّٔی ٚ وفبیقت ضٚا

ٝ   6ثطضسی وطز٘س وٝ ثب حصف  ٞقب، تؼقساز سقااالت     ٌٛیٝ ثٝ زِیُ پبلیٗ ثٛزٖ ثبض ػبّٔی ٚ تقساذُ ٌٛیق

ٞقبی   ضقطایت آِفقبی وطٚ٘جقبخ ثقطای ذقطزٜ ٔمیقبس       ٞب سااَ، وبٞص پیسا وطز. آٖ 24پطسطٙبٔٝ ثٝ 

 55/0ٚ  54/0، 50/0اجتٙبثی ضا ثٝ تطتیت ثطاثط ثب-ٞبی اعالػبتی، ٞٙجبضی ٚ سطزضٌٓ پطسطٙبٔٝ سجه

 ٌعاضش وطز٘س.

ٞقبی ٔیقبٍ٘یٗ، ا٘حقطاف ٔؼیقبض، ٔقبتطیس       ٞب زض سغح تٛصیفی اظ آٔقبضٜ  ٚتحّیُ زازٜ جٟت تجعیٝ

ی اظ آظٖٔٛ ضٌطسیٖٛ چٙسٌب٘ٝ ٕٞعٔبٖ استفبزٜ ضس. تحّیقُ  ٕٞجستٍی پیطسٖٛ ٚ زض سغح استٙجبع

 ا٘جبْ ٌطفت. SPSS-20افعاض  ٞب ثب ٘طْ زازٜ

 

 ها یافته

ظٖ اظ زا٘طقجٛٔؼّٕبٖ ٔمغقغ وبضضٙبسقی ضقطوت زاضقتٙس. زض       94ٔقطز ٚ   66زض ایٗ ٔغبِؼٝ، تؼساز 

 ٞبی تٛصیفی ٔتغیطٞبی پژٚٞص اضالٝ ضسٜ است. ، ضبذص(1)جسَٚ

 

 

 

 

                                                           
1. White  

2. Berzonsky   
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 (n=161های توصیفی متغیرهای پصوهص ) ضاخص (1)جدول

 ٔیبٍ٘یٗ حساوثط حسالُ ٔتغیط
ا٘حطاف 

 ٔؼیبض
 وطیسٌی چٍِٛی

 48/0 -59/0 72/4 68/31 41 16 سجه اعالػبتی

 35/0 14/0 20/3 94/21 31 13 سجه ٞٙجبضی

سجه 

 سطزضٌٓ/اجتٙبثی
10 32 37/20 36/4 09/0 34/0- 

 01/0 -03/0 18/15 73/49 90 11 زضٌیطی تحصیّی

ٞبی  ٞب ٚ ضبذص ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف استب٘ساضز ٔتغیطٞب ٘طبٍ٘ط پطاوٙسٌی ٔٙبست زازٜ ضبذص

َ  زض .چٍِٛی ٚ وطیسٌی حبوی اظ عجیؼی ثٛزٖ تٛظیقغ ٔتغیطٞقبی پقژٚٞص اسقت     ، ٔقبتطیس  2جقسٚ

 ٕٞجستٍی ٔتغیطٞبی پژٚٞص ٌعاضش ضسٜ است.
 ماتریس همبستگی متغیرهای پصوهص (2)جدول

*p< 05/0 , **p< 01/0  

زاض  ضٛز ثیٗ سجه پطزاظش ٞٙجبضی ثب زضٌیطی تحصیّی، ضاثغٝ ٔؼٙقی  عٛض وٝ ٔطبٞسٜ ٔی ٕٞبٖ

(. ٕٞچٙققیٗ ثققیٗ سققجه سققطزضٌٓ/ اجتٙققبثی ٚ زضٌیققطی r ،01/0;p;232/0ٚ ٔثجتققی ٚجققٛز زاضز )

(  ِٚقی ثقیٗ سقجه اعالػقبتی ٚ     r ،05/0>p;185/0زاضی ٚجٛز زاضز ) تحصیّی، ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙی

ثیٙی زضٌیطی تحصیّی ثط  زاضی ٚجٛز ٘ساضز. ثطای ثطضسی فطضیٝ پیص زضٌیطی تحصیّی، ضاثغٝ ٔؼٙی

ٞبی پقطزاظش   ٌطسیٖٛ ٕٞعٔبٖ استفبزٜ ضس. اظ ثیٗ سجهٞبی پطزاظش ٞٛیت اظ ضٚش ض اسبس سجه

 ثیٗ، زٚ سقجه ٞٙجقبضی ٚ سقطزضٌٓ/ اجتٙقبثی ٚاضز ٔؼبزِقٝ ضقس٘س.       ػٙٛاٖ ٔتغیطٞبی پیص  ٞٛیت ثٝ

 زٞس. ، ذالصٝ ٔسَ ضٌطسیٖٛ ضا ٘طبٖ ٔی(3)جسَٚ
 خالصه مدل رگرسیون (3)جدول 

ٚاتسٖٛ -زٚضثیٗ  
ضطیت تؼییٗ 

 اصالح ضسٜ
ستٍیضطیت ٕٞج ضطیت تؼییٗ  

 

 ٔسَ

15/2 06/0 07/0 26/0 1 

 ثیٗ: سجه سطزضٌٓ/ اجتٙبثی ٚ ٞٙجبضی ٔتغیطٞبی پیص                   

 4 3 2 1 ٔتغیط ضٕبضٜ

    1 سجه اعالػبتی 1

   1 173/0* سجه ٞٙجبضی 2

  1 331/0** 024/0 سجه سطزضٌٓ/اجتٙبثی 3

 1 185/0* 232/0** 105/0 زضٌیطی تحصیّی 4
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زضصقس تغییقطات ٔتغیقط     7است، یؼٙی  07/0، ٔمساض ضطیت تؼییٗ ٔسَ ثطاثط (3)ثط اسبس جسَٚ

 26/0ضٛز، ٕٞچٙیٗ ضطیت ٕٞجستٍی ٔسَ ثطاثقط   زضٌیطی تحصیّی تٛسظ ٔسَ ٔٛضز ٘ظط ٘بضی ٔی

ثقٛز وقٝ ثیقبٍ٘ط ػقسْ ٚجقٛز       15/2زض ٔسَ ٟ٘بیی ضٌطسیٖٛ ٔمساض آٔبضٜ زٚضثیٗ ٚاتسٖٛ ثطاثط است. 

ٞقب   زٞٙقسٜ لبثّیقت ا٘جقبْ ضٌطسقیٖٛ ثقطای زازٜ      ٘طبٖضاثغٝ ٞٓ ذغی وّی ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٚ 

 ثبضس. ٔی

 های پردازش هویت و درگیری تحصیلی تحلیل واریانس مدل رگرسیونی سبک  (4)جدول 

 ٔجٕٛع ٔطثؼبت ٙجغٔ
زضجبت 

 آظازی
 Fآٔبضٜ  ٔیبٍ٘یٗ ٔطثؼبت

سغح 

 ٔؼٙبزاضی

 004/0 634/5 282/1226 2 564/2452 ضٌطسیٖٛ

 336/34173 157 336/34173 ٔب٘سٜ

  159 900/36625 وُ

ثبضس. ظیطا  ضٛز ٔسَ ضٌطسیٛ٘ی ٔٛضز ٘ظط ٔؼٙبزاض ٔی ٔطبٞسٜ ٔی (4)ٌٛ٘ٝ وٝ زض جسَٚ ٕٞبٖ

تط است، ثٙبثطایٗ فطض ػسْ  وٛچه α;01/0زاضی آٖ اظ ٔمساض ٔفطٚض  ٚ سغح ٔؼٙی آظٖٔٛ Fآٔبضٜ 

 ضٛز. ٔؼٙبزاضی ٔسَ ضٌطسیٛ٘ی ضز ٔی

نتایج تحلیل رگرسیون همسمان( 5)جدول  

 ٔتغیطٞب
ضطیت  ضطایت استب٘ساضز ٘طسٜ

استب٘ساضز 

 ضسٜ

 tآٔبضٜ 
سغح 

 ذغبی استب٘ساضز ضطیت ٔؼٙبزاضی

 01/0 45/2 - 63/8 16/21 ٔمساض ثبثت

 02/0 35/2 19/0 39/0 91/0 ٞٙجبضی

 14/0 49/1 12/0 29/0 42/0 اجتٙبثی
 

زاضی زضٌیطی  تٛا٘س ثٝ عٛض ٔؼٙی( ٔیβ;  19/0زٞس ٞٛیت ٞٙجبضی ) ضطایت ضٌطسیٖٛ ٘طبٖ ٔی

 ثیٙی وٙٙس. ٔؼّٕبٖ ضا پیص تحصیّی زا٘طجٛ

 

 گیری بحث و نتیجه

ثیٙقی زضٌیقطی تحصقیّی     طزاظش ٞٛیقت زض پقیص  ٞقبی پق   ٘مص سقجه ٞسف پژٚٞص حبضط، ثطضسی 

ٚ زضٌیقطی تحصقیّی زا٘طقجٛٔؼّٕبٖ     سقجه اعالػقبتی  ٞب، ثیٗ  ثب تٛجٝ ثٝ یبفتٝزا٘طجٛٔؼّٕبٖ ثٛز. 

ثطظٚ٘سىی ٚ وٛن )ثٝ ٘مُ اظ آشضپیىبٖ ٚ زاضی ٚجٛز ٘ساضت، ایٗ یبفتٝ ثب ٘تبیج تحمیمبت  ضاثغٝ ٔؼٙی

سجه ٞٛیت اعالػقبتی   ضفت . ا٘تظبض ٔیرٛا٘ی ٘ساضز( 1392ٕٞ  صبثط ٚ پبضب ضطیفی )(1392سبٔب٘ی، 

 ٔغقطح  ضا ٞقبیی  تٛاٖ احتٕبَ ٔی یبفتٝ، ایٗ تجییٗ ثبضس. ثطای ثب زضٌیطی تحصیّی ضاثغٝ ٔثجت زاضتٝ
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پقطزاظش اعالػقبتی ٚ زضٌیقطی تحصقیّی ٔسقتّعْ تحمیمقبت         ٔطرص ضسٖ ضاثغٝ سجه اِجتٝ .وطز

 ٌیطی تحصیّی، ذألٞبی پژٚٞطی ٚجٛز زاضز.ٌیطی زض ثیطتطی است ٚ ٞٙٛظ زض ٔٛضز ػٛأُ ضىُ

ٚ زضٌیقطی تحصقیّی زا٘طقجٛٔؼّٕبٖ ضاثغقٝ ٔثجقت ٚ       سقجه ٞٙجقبضی  ٞب، ثیٗ  ثب تٛجٝ ثٝ یبفتٝ

زاض ٚجٛز زاضت  یؼٙی ٞطچٝ سجه پطزاظش ٞٙجبضی افعایص یبثقس ٔیقعاٖ زضٌیقطی تحصقیّی      ٔؼٙی

٘سىی ٚ وٛن )ثٝ ٘مُ اظ آشضپیىقبٖ ٚ  ثطظٚیبثس. ایٗ یبفتٝ ثب ٘تبیج تحمیمبت  زا٘طجٛٔؼّٕبٖ افعایص ٔی

تقٛاٖ ٌفقت    ( ٕٞرٛا٘ی زاضز. زض تجییٗ ایقٗ یبفتقٝ ٔقی   1392(  صبثط ٚ پبضب ضطیفی )1392سبٔب٘ی، 

 ٞب، ٌیطی تصٕیٓ ٚ ٞٛیت ٔٛضٛػبت ثب ٔٛاجٟٝ زض وٙٙس، ٔی استفبزٜ ٞٙجبضی ٞٛیت سجه اظ وٝ افطازی

ٓ  ٔطجغ، ٞبی ٌطٜٚ ٚ ٟٔٓ افطاز زستٛضات ٚ ا٘تظبضات ثب  ٞقب ضا زضٚ٘قی   آٖ ػمبیقس  ٚ ٞقب  ٚ اضظش ٘قٛایی  ٞق

ٞب  زضٌیطی تحصیّی وٝ تٛجٝ ٚ ػاللٝ زا٘طجٛیبٖ ثٝ تىبِیف والس، ضطوت فؼبال٘ٝ زض ثحث وٙٙس. ٔی

ای ثطذٛضزاض است. زض فطٍٞٙی وٝ ثقط   ٞب اظ إٞیت ٚیژٜ ضٛز اظ ٘ظط فطٍٞٙی ثطای ذب٘ٛازٜ ضا ضبُٔ ٔی

ٞب، زضٌیطی تحصیّی ثیطقتطی   یبٖ ثب زضٚ٘ی وطزٖ ایٗ اضظشضٛز، زا٘طجٛ آٔٛظی تأویس ٔی سٙت ػّٓ

 زٞٙس. ضا ٘طبٖ ٔی

ٚ زضٌیطی تحصیّی زا٘طجٛٔؼّٕبٖ ضاثغٝ ٔثجت  سجه سطزضٌٓ/ اجتٙبثیٞب، ثیٗ  ثب تٛجٝ ثٝ یبفتٝ

ثطظٚ٘سقىی ٚ وقٛن )ثقٝ ٘مقُ اظ آشضپیىقبٖ ٚ      زاض ٚجٛز زاضت. ایٗ یبفتٝ ثقب ٘تقبیج تحمیمقبت     ٚ ٔؼٙی

سجه ٞٛیقت اجتٙقبثی    ضفت ا٘تظبض ٔی ( ٕٞرٛا٘ی ٘ساضز.1392بثط ٚ پبضب ضطیفی )(  ص1392سبٔب٘ی، 

 افطاز اجتٙبثی تٛاٖ ٌفت زضن ٔی یبفتٝ ایٗ تجییٗ ثطای ثبضس. ثب زضٌیطی تحصیّی، ضاثغٝ ٔٙفی زاضتٝ

تأثیطٌصاضی ثط زیٍطاٖ است، ِصا ػٙبصط ٔقصوٛض   ٚ ضٟطت ػٙبصطی ٔب٘ٙس ٔحجٛثیت، ثط ٔجتٙی ٞٛیت اظ

٘س زض زضٌیطی تحصیّی ٘مص زاضتٝ ثبضس  ٕٞچٙیٗ ایٗ افطاز ثقٝ تمبضقبی ٔحیغقی ٔجٙقی ثقط      تٛا ٔی

 زٞٙس. زضٌیطی تحصیّی، پبسد ٔثجت ٔی

صٛضت ٔمغؼقی ٚ زض ٔقٛضز زا٘طقجٛٔؼّٕبٖ     حبضط ایٗ است وٝ ثٝٞص ٚپژٞبی  یىی اظ ٔحسٚزیت

ٔحقسٚزیت  ز. طقق ٌیضت ٛقق صط حتیبایٍط ثبیس ثب ٞقبی ز  ٌطٜٚیٗ تؼٕیٓ ٘تبیج ثٝ است. ثٙبثطاجطا ضسٜ ا

ضقسٜ ٚجقٛز    ضٛز ٚ أىبٖ تجییٗ ػّّی ضٚاثظ ٔطبٞسٜ زیٍط ثٝ ضٚش ٔغبِؼٝ زض ایٗ پژٚٞص ٔطثٛط ٔی

ٚز ثقٝ  ٞص ٔحسٚیٗ پژإٞچٙیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٘ساضز، چٖٛ ایٗ پژٚٞص یه ٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع ٕٞجستٍی است.

ٞبی پژٚٞص، پیطقٟٙبز   تز. ثب تٛجٝ ثٝ ٔحسٚزیثٛٞبی استبٖ آشضثبیجبٖ غطثی  زا٘طجٛٔؼّٕبٖ پطزیس

ُ    ٔی ٝ    ضٛز وٝ ایٗ پژٚٞص زض جٛأغ زیٍط ٘یع ثطضسی ضٛز تقب ٘تقبیج آٖ لبثق ٞقبی   تؼٕقیٓ ثقٝ جبٔؼق

ٞبی تحمیك ویفقی ٚ آٔیرتقٝ زض تحمیمقبت     ضٛز اظ ضٚش ٔصبحجٝ ٚ ضٚش پیطٟٙبز ٔیتط ثبضس.  ثعضي

ٞ   ضسس ٔطبٚضاٖ ثب تٛجقٝ ثقٝ سقجه    ثؼسی استفبزٜ ضٛز. ثٝ ٘ظط ٔی ٛیقت زا٘طقجٛیبٖ   ٞقبی پقطزاظش 

 ٞب تالش ٕ٘بیٙس.   تٛا٘ٙس ثطای زستیبثی ثٝ سغح ثبالتطی اظ زضٌیطی ٚ ٔٛفمیت تحصیّی آٖ ٔی
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 منابع
سٙجی پطسطٙبٔٝ سجه پطزاظش  ثطضسی سبذتبض ػبّٔی ٚ وفبیت ضٚاٖ» ،(1392آشضپیىبٖ، جبثط، سبٔب٘ی، سیبٔه )

 (92-79(،) 12)3، ذتیٞبی ضٚا٘طٙب ٞب ٚ ٔسَ پژٚٞطی ضٚش -فصّٙبٔٝ ػّٕی ، «ٞٛیت

ٞبی ٞٛیت ٚ پیططفت تحصیّی: ٘مص سجه» ،(1386حجبظی، اِٟٝ  فبضسی ٘ژاز، ٔؼصٛٔٝ  ٚ ػسٍطی، ػّی )

 (.394-413(  )4) 11، ٔجّٝ ضٚا٘طٙبسی، «ذٛزوبضآٔسی تحصیّی

طاضٙبذتی ٚ تأثیط تحُٕ اثٟبْ ثط ثبٚضٞبی ف» ،(1392ضبعطیبٖ ٔحٕسی، فبعٕٝ  ػّیعازٜ، فبعٕٝ  ٚ ٘یىٛوبض، اػظٓ )

 (.47-31(، )1)1، زٚفصّٙبٔٝ ضاٞجطزٞبی ضٙبذتی زض یبزٌیطی ،«زضٌیطی تحصیّی زا٘طجٛیبٖ

 زا٘ص زض ٞٛیت ٞبی اسبس سجه ثط تحصیّی زضٌیطی اثؼبز ثیٙی پیص» ،(1392پبضب ) صبثط، سٛسٗ  ضطیفی، حسٗ

 (.85-72،) 2(11) ،ضسیز ضیعی ثط٘بٔٝ زض پژٚٞص، «تٟطاٖ زِٚتی ٞبی اَٚ زثیطستبٖ پبیٝ زذتط آٔٛظاٖ

-55  )54، ٌٙجیٙٝ، ضٕبضٜ «)ٔبٞٛاضٜ( ٞبٖ اجٛ وطب٘سٖ ا٘حطاف ثٝ زض جٕؼی ٞبی ضسب٘ٝ ٘مص» ،(1384صبثطی، اِٟبْ )

66.) 

٘مص سجه تسضیس تطجیحی ٚ » ،(1393٘ژاز، ٔحٕسػّی ) صیبٔی، فٟٕیٝ  اوجطی ثٛضً٘، ٔحٕس  آیتی، ٔحسٗ  ضستٕی

ٔجّٝ ایطا٘ی آٔٛظش زض  ،«ٞب زض زا٘طٍبٜ ػّْٛ پعضىی ٔطٟس ٌیطی تحصیّی آٖثیٙی زض جٙسیت زا٘طجٛیبٖ ثط پیص
 (.826-817(:) 9) 14. ػّْٛ پعضىی

ثیٙی اثؼبز  پیص» ،(1395فطٞبزی، ػّی  سبوی، وٛضٚش  لسْ پٛض، ػعت اِٝ  ذّیّی ٌطٙیٍب٘ی، ظٞطا  ٚ چٟطی، پطستٛ )

پژٚٞطی ضاٞجطزٞبی  -زٚٔبٞٙبٔٝ ػّٕی ،«٘طجٛیبٖضٙبذتی زا ٞبی سطٔبیٝ ضٚاٖ زضٌیطی تحصیّی ثط اسبس ٔاِفٝ
 (.133-127(: )2) 9 ،آٔٛظش زض ػّْٛ پعضىی

ٞبی ٔحیغی ٚ ذٛزآٌبٞی ٞیجب٘ی ثب زضٌیطی تحصیّی:  ضاثغٝ ثیٗ حٕبیت» ،(1395ٟٔٙب، سؼیس  عبِغ پسٙس، سیبٚش )

 .(41-32) :(4) 16 ،ٔجّٝ ایطا٘ی آٔٛظش زض ػّْٛ پعضىی، «٘مص ٔیب٘جی ثٟعیستی تحصیّی
 

Appleton, J. J; Christenson, S. L; & Furlong, M. J (2008), ―Student engagement with school: 

Critical conceptual and methodological issues of the construct‖ Psychology in the Schools, 

45(5), 369-386. 

Berzonsky, M. D (1990), ―Self-construction over the life-span: A process perspective on identity 

formation‖ In: G. J. Neimeyer & R. A. Neimeyer (Eds.), Advances in personal construct 

theory (Vol. 1, pp. 155–186). Greenwich, CT. 

Berzonsky, M. D (1992), ―Identity style and coping strategies‖, Journal of Personality, 60, 771-

778. 

Carter, C. P; Reschly, A. L; Lovelace, M. D; Appleton, J. J; & Thompson, D (2012), ―Measuring 

student engagement among elementary students: Pilot of the Student Engagement 

Instrument—Elementary Version‖, School Psychology Quarterly, 27(2), 61-73. 

Phan, H. P (2014a), ―An Integrated Framework Involving Enactive Learning Experiences, Mastery 

Goals, and Academic Engagement-Disengagement‖, Europe’s Journal of Psychology, 10(1), 

41-66. 

Upadyaya, K; & Salmela-Aro, K (2013), ―Development of school engagement in association with 

academic success and well-being in varying social contexts: A review of empirical research‖, 

European Psychologist, 18(2), 136-147. 

White, J. M; Wampler, R; & Winn, K. I (1998), ―The identity style inventory: A revision with 

sixth grade reading level (ISI-6G)‖, Journal of Adolescent Research, 13, 223-245. 

 


