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Abstract
The purpose of this study was to investigate causal
relationship between integrative self-knowledge,
identity styles and academic achievement among
students of Azad University in Urmia. The research
method is correlation and structural equation modeling.
The statistical population includes all master's students
of Islamic Azad University of Urmia, which included
6800 people. The stratified random sampling method
was used and the sample size was 364 people
according to the Cochran formula. To collect
information, three types of questionnaires including
integrative self-knowledge Scale (Ghorbani, 2003),
Berezunsky Identity Styles (1989), and Academic
record students were used. Descriptive and inferential
statistics were used to organize, summarize and analyze
the data. The results of structural equation modeling
showed that using the style of information identity,
confused identity style and commitment identity style
the indirect effect of coherence self-knowledge on
academic achievement is positive and significant.
However, using the style of normative identity the
indirect effect of coherence self-knowledge on
academic achievement is not significant. In other
words, integrative self-knowledge evaluated by the
style of information identity, the confused identity
styles, and the style of identity affects the academic
achievement. Whereas, integrative self-knowledge
evaluated by normative identity style. does not have a
significant effect on academic achievement
Key Words: integrative self-knowledge, identity
styles, academic achievement

هدف تحقیق حاضرر برریري اویرعي رري روابر بریا ارتیرا رري
خعدشنایي انسجامي ییکهاي هعیر و پیشررف تحصریري در بریا
. دانشجعیان کارشنایي ارشد دانشیاه آزاد در شهریتان ارومیه بعده ای
روش تحقیق همیستیي و از نعع مدلیابي معادالت یاختاري و جامعره
آماري نیز شامل کریه دانشجعیان کارشنایي ارشد دانشیاه آزاد ایرممي
 روش نمعنرهگیري تحقیرق.  نفر بعده ایر1800 واحد ارومیه به تعداد
 نفرر914 تصادفي طیقهاي و حجم نمعنه با نای به فرمعل کرعکران
 جه گردآوري اطم ات از یه نعع پریشنامه شامل مقیاس. بعده ای
) یرریاهه یرریکهاي هعیرر5009 خعدشنایرري انسررجامي (نربرراني
. ) و کارنامه تحصیري دانشجعیان ایتفاده شرده ایر1181( برزونسکي
براي تجزیه و تحریل دادهها از تحریل امري تائیردي آمرار تعفریفي و
 نتایج حافل از مدلیابي معرادالت یراختاري.ایتنیاطي ایتفاده گردید
نشان داد که اثر غیرمستقیم خعدشنایي انسجامي بر پیشرف تحصریري
از طریق ییک هعی اطم اتي ییک هعی یردرگم و ییک هعیر
 ووي اثر غیرمستقیم خعدشنایي انسرجامي. تعهد مثی و معنيدار ای
. بر پیشرف تحصیري از طریق ییک هعی هنجراري معنريدار نیسر
به یارت دییر خعدشنایي انسجامي از طریق ییک هعی اطم راتي
ییک هعی یرردرگم و یریک هعیر برر پیشررف تحصریري تر ثیر
ميگذارد اما خعدشنایي انسجامي از طریق ییک هعی هنجراري برر
.پیشرف تحصیري ت ثیر معنيداري ندارد
 خعدشنایي انسجامي ییکهاي هعی پیشرف:واژههای کلیدی
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مقدمه
معفقی و پیشرف تحصیري دانش آمعزان به مجمع هاي از عامل پیچیده بستیي دارد که تفکیک و برریري هرر
یک از ایا عامل مسترزم انجام تحقیقات و برریي فراوان ای  .در طي فرایند تحصیل ویژگيهراي روانشرناختي
متعددي مرکرد تحصیري فرد را تح اوشعاع نرار ميدهند که کشف و برریي آنها به شناخ بهتر و پیشبینري
متغیرهاي مؤثر در مدریه ميانجامد (فراهاني  1114به نقل از پاییزي شرهرآراي فررزاد و فرفایي .)51 :1981
یکي از ایا متغیرها که بر ایاس پژوهشهاي فعرت گرفته با مرکرد تحصریري فررد مررتی ایر یریکهاي
هعی  1ميباشد .ییک هعی به روشي اشاره دارد که افراد بهطعر مشخص اطم ات منایر خرعد را پرردازش و
مسائل شخصي خعد را حل ميکنند و به شکلدهي هعی خعیش ميپردازند .در ایا رابطه اریکسعن معتقد ایر
که شکلگیري معفق هعی در نعجعاني و با گذش زمان و بر ایاس تجربیرات حافرل از برخعردهراي فرحی
اجتما ي فعرت ميگیرد (فابر و پاشاشرریفي  .)44 :1915پر از ارائره نیریره اریکسرعن 5بره نعان نخسرتیا
نیریهپرداز در گستره هعی  9پژوهشهاي مخترفي به برریي هعی پرداختهاند .ایرا پژوهشهرا منجرر بره ارائره
دیدگاههاي جدیدي در معرد هعی شد که یکي از ایا دیدگاهها پاییاههاي هعی مارییا ( )1180ميباشد که بره
شکل نسیتا اختصافي اما با تکیه بر کارهاي اریکسعن به برریي هعیر پرداخر و آن را در نیریره پاییاههراي
هعی مطرح یاخ (حجازي برجعري وع و نقش  .)948 :1988مارییا چهار ییک متفاوت را براي شیعه رویارویي
نعجعانان با مسائل مرتی با هعی معرفي نمعد که یارت بعدند از :اکتسرا هعیر یرا هعیر معفرق تعنرف یرا
دیرریي هعی هعی پیش رس و گمگشتیي هعی (کعپک و دنیسا  .)11 :5015اما با فراگیرر شردن پرارادایم
یاختا گرایي اجتما ي 4نیاه به مفهعم هعی نیز به مانند یایر متغیرهاي روانشناختي تغییر یاف  .برزونسرکي 2در
پرتع ایا پارادایم یادشده و به نعان یکي از تکمیلکنندگان نیریه مارییا هعی را نیریه  -خرعد 1یرا خعدیراخته
شده نامیده ای  .ییک پردازش هعی از منیر وي یارت ای از اینکه افراد چیعنه دادهها و اطم ات مرتی با
خعد را معرد پردازش نرار ميدهند و چیعنه با تعجه به اطم ات پردازششده درباره مسائل و معضع ات مرتی با
هعی تصمیمگیري ميکنند (نقل از بابایي  .)10 :1919بر همیا ایراس در نیریره یریکهاي پرردازش هعیر
برزونسکي (که میناي نیري پژوهش حاضر نیز محسع ميشعد) افراد در یه مقعوه با ییکهاي متفراوت نابرل
تقسیماند :اطم ات مدار 4هنجارمدار 8و مغشعش /اجتنابي.1

1

- Identity Styles
-Erikson
9
-Identity
4
- social constructivism
2
- Berzonsky,M.D.
1
- self - theory
4
- informative - oriented
8
- normative - oriented
5
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افراد با ییک هعی اطم اتي آگاهانه و بهطعر فعال به جستجعي اطم ات و ارزیابي آنهرا ميپردازنرد و یر
اطم ات منای خعد را معرد ایتفاده نرار ميدهند .آنها داراي اهداف شغري و تحصیري روشا و مشخص هستند
از خعد نیارتي انتیار پیشرف تحصیري درگیري تحصیري و آمعزشي و رشد رواب بیا فردي بیشتري نسری بره
همنطارانشان در دو ییک دییر برخعردارند (فابر و پاشا شریفي  )44 :1915و در محی آمعزشي درك روشني از
اهداف آمعزشي یطعح باالیي از ایتقمل تحصیري خعدمختاري تحصیري و مرکرد تحصیري را نشران ميدهنرد
(برزونسکي و همکاران  .)511 :5011همچنیا افرادي که از ایا ییک ایتفاده ميکنند مقابرههایي اثرربخش برا
ایترس نشان ميدهند و بهزیستي روانشناختي بیشتري دارند درحاويکه افرادي که ییک هعی یردرگم /اجتنابي
دارند نمرههاي پاییني در ابعاد بهزیستي به دی ميآورند (بیعمن .)12 :5001 5
افراد با ییک هعی یردرگم -اجتنا افرادي هستند که با تعرل و اهمال کاري بسیار بي میل و دوسردانه با
مشکمت برخعرد کرده بهجاي معاجهه با تعارضات شخصي و تصرمیمگیري در مرعرد آنهرا راه فررار را انتخرا
ميکنند و یک ارچیي هعی ندارند .ایا افراد احساس ترس و اضرطرا ميکننرد فانرد اهرداف تحصریري روشرا
هستند و از یطعح پاییا مهارتها و خعدمختاري تحصیري برخعردارند (فابر و پاشاشرریفي 42 :1915؛ محمردي
گعندره  .)141 :1915افرادي که از ییک هعی هنجاري ایرتفاده ميکننرد در معاجهره برا معضرع ات هعیر و
تصمیمگیريها با انتیارات و دیتعرات افراد مهم و گروههاي مرجع همنعایي ميکنند .آنها ارزشهرا و قایرد را
بدون ارزیابي آگاهانه ميپذیرند و دروني ميکنند؛ تحمل کمي براي معاجهه با معنعی هاي جدیرد و مریهم و نیراز
باالیي براي حفظ یاختار خعد دارند .آنها داراي اهرداف شرغري و آمعزشري مشخصري هسرتند از بیررون کنتررل
ميشعند و انعطاف ناپذیرند (جعکار و همکاران 1 :1919؛ بخشرایش 91 :1915؛ امراني و مجرذوبي .)14 :1981
دوریز ویعک یعننرس و بروزنسکي )5015( 9گزارش کردند که ییک هعیر اطم راتي و یرردرگم /اجتنرابي
کاهش در اهداف حفاظتي و ییک هعی هنجاري افزایش اهداف حفاظتي را پیشبیني ميکنند.
خعدشنایي انسجامي بر کعشش یازمانیافته افراد براي فهم تجار خعد در خمل زمان در جه دیتیابي به
نتایج دوخعاه اطمق ميشعد (طهمای نرباني و پعرحسیا  .)11 :1982ایا فرایند کعشش انطیراني برراي فهرم
تجار خعد در خمل زمان بهمنیعر دیتیابي به نتایج مطرع ای  .در وانع خعدشنایي انسرجامي نرع ي آگراهي
وحیه به وحیه از حاالت روانشناختي خعد و تعان تمایز تحریل محتعاي تجار کنعني محسع ميشعد .بره بیران
دییر خعدشنایي انسجامي به تمشهاي فعال افراد براي یک ارچه کردن تجربه خعد درگذشرته حرال و آینرده در
جه یازش و ارتقاء خعد اشاره ميکند (نربراني واتسرا و هرارگی  .)911 :5008بره یارتدییر خعدشنایري
انسجامي شامل تعجه دنیق به تجار شخصي در زمان حرال (خعدشنایري تجربرهاي) و بهرهگیرري از تجرار

1

-diffuse/ avoidant
- Beaumont
9
- Duriez & Luyckx & Soenens & Berzonsky
5
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شخصي در زمان گذشته (خعدشنایي تامري) در جه فهم بهتري از خعیشتا ای (مهرري نربراني و ونیررودي
 .)11 :1911یعني خعدشنایي انسجامي داراي دو وجه تجربهاي 1و تامري 5ای  .وجره تجربرهاي معررف پرردازش
پذیرنده اطم ات مرتی با خعد ای که برحس تغییرات وحیه به وحیه و پعیاي آن در زمان حال فرعرت مري-
گیرد .ایا وجه درون دادي بمفصل از تجار فردي را فراهم ميآورد که براي مقابره با چاوشهرا و دیرتیابي بره
اهداف اوزامي ای و از فعر خعدکار و بياختیار پایخدهي جرعگیري ميکند .از یعي دییر خعدشنایري ترامري از
پردازش شناختي اطم ات مرتی با خعد که مربع به گذشته هستند حکای ميکند .در خعدشنایي تامري فرد از
طریق کنشهاي شناختي اويتر و پیچیدهتر به تحریل تجربههاي فرردي ميپرردازد (بشرارت بزازیران نربراني و
افغري  .)14 :1919برریيها حاکي از آن ای که در یط نیري خعدشنایي تجربهاي بهویژه با حر جراري
خعدآگاهي و خعدشنایي تامري با تجسمهاي ذهني پایدار متناظر هسرتند .همچنریا ایرا دو وجره خعدشنایري در
ارتیا تنیاتنگ با یکدییر نرار داشته و مجمعع یازهاي یک ارچه و منسجم را تشکیل ميدهند (نرباني و واتسعن
 .)414 :5001به دویل نقش و تعانایي بازبیني و ارزیابي خعد در میزان یازش یافتیي و مرکرد بهینه پژوهشهاي
چندي در ایا زمینه انجام گرفته ای و یافته ها حاکي از آن ای که خعدشنایي انسجامي با ارزش خعد افزونتر
یرزندگي و بهزیستي تفکر یازنده و خعد تعییاگري ارتیا مثی و بر کر برا افسرردگي اضرطرا ایرترس
ادراك شده ویعاس فکري اضطرا اجتما ي نشخعار ذهني و یرکع نایازگارانه رابطره منفري دارد (نربراني و
همکاران  .) 5008همچنیا ایا مفهعم که تابعي از شرای انتصادي و اجتما ي و نیرز فرهنیري ایر (بشرارت و
همکاران  )1919با ارضاي کامل نیازهاي ایایي روانشناختي (مهري و همکاران  )1911و آیانیرازي ارضراي
روحي (نرباني و واتسعن  )5001رابطه دارد .مطابق با مطاوعه نربراني و واتسرا ( )5001ارضراء یره نیراز روانري
بنیادیا با خعدشنایي همیستیي مثی دارد .همچنیا بیا خعدشنایي با مرکرد برتر آمعزشیاهي (نرباني بینرگ
واتسا دیعی و ویریتا  )5009تفکر یازنده و هعش هیجاني باالتر در مدیران ایران (نرباني نرامرمي و واتسرا
 )5002و نیل به رضای شغري (فاو برعردي و پاشاشریفي  )1981نتایج مثیتي گزارش شده ای .
خعدشنایي به نعان یکي از ایا متغیرهاي مرتی با ییک هعی ميتعاند نقرش بسرزایي در شرناخ بهترر
هعی داشته باشد .نقش خعدشنایي به نعان یازهاي شخصیتي که واجد ممكهاي رفتاري معیا ای در تیییا
و پیشبیني فرایندها و یازههاي مخترف روانشناختي در پژوهشهاي پیشیا بره تائیرد ریریده ایر (طهمایر
نرباني و پعرحسیا  .)15 :1982معارد پیشگفته و نمعنههاي فراوان دییر حاکي از آناند که شاخصهاي دووجهي
خعدشنایي ميتعانند در درك بهتر گستره وییعي از چشم اندازهاي نیرري و یافترههاي تجربري پژوهشریران را
یاري دهند .افزون بر ایا خعدشنایي انسجامي (تجربهاي و تامري) واجد برخي ایرترزامات رفتراري نیرز هسرتند.
افرادي که خعدشنایي باالتري دارند از جان دویتان خعد چنیا تعفیف شردهاند :در تعامرل برا یرایریا بیرنش

- Experiential
- Reflective
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باالتري نسی به خعد دارند از تجار دروني روانشناختي خعیش بیشتر آگاهاند و کنترل بیشرتري برر خرعد دارنرد.
بدیا ترتی تحقیقات مخترف نشراندهنده نقرش خعدشنایري در تییریا رفتارهرا و روابر بریا شخصري ایر
(طهمای نرباني و پعرحسیا  .)15 :1982در وانع فرآیندهاي خعدآگاهي به دویل زمینهیازي در تعجه و شناخ
بیشتر افراد از خعد و تجار شخصي خعیش و ارضا نیازهاي رواني ذاتي با بسیاري از فرایندهاي روانشناختي ارتیا
مثیتي داشته باشند (مهري نرباني و ونیرودي .)11 :1911
با تعجه به اینکه ییک هاي هعی مت ثر از نیریه خعد ای و خعدانسجامي نیز کعششي براي یک ارچه کرردن
فهم تجار خعد ایا یؤال مطرح ميشعد که آیا بیا خعدشنایي انسجامي به نعان یازه شناختي و شخصریتي و
ییکهاي هعی رابطه وجعد دارد؟ و آیا خعدشنایي انسجامي ميتعاند بر ییکهاي یهگانه هعی ت ثیر گذاشته
و از ایا طریق بر پیشرف تحصیري تاثیر داشته باشد؟ با تعجه به ضعف مطاوعاتي و کمیرعد پرژوهش هراي انجرام
شده در ایا زمینه ایاس هدف پژوهش حاضر برریي ارتیا خعدشنایي انسجامي ییکهاي هعی و پیشررف
تحصیري در چارچع یک اویعي ري ای  .ادبیات تحقیق نشان ميدهرد پژوهشهرایي کره برهطعر مسرتقیم در
رایتاي معضعع تحقیق فعرت گرفته باشد انجام نشده ای اما بعضي پژوهشهاي انجام یافته به وحاظ مفهعمي
به معضعع پژوهش حاضر نزدیک هستند .بابایي ( )1919در پژوهشري بره برریري رابطره خعدشنایري انسرجامي
ییکهاي هعی با جه گیري هاي هدفي در دانشجعیان دوره کارشنایي دانشیاه مازندران پرداخ  .نتایج نشران
دادند که خعدشنایي انسجامي رابطه مثی و معناداري با ییک هعی اطم اتي و جه گیري هدفي تیحري دارد
اما رابطه آن با ییک هعی مغشعش /اجتنابي منفي و معنادار ای  .همچنریا یریک هعیر اطم راتي تعانرایي
پیشبیني جه گیري هدفي تیحري را دارد .ییک هعی هنجاري تعان پیشبینري جهر گیري هردفي رویکررد-
مرکرد و جه گیري هدفي اجتنا  -مرکرد را دارد .یرانجام اینکه خعدشنایي انسرجامي برهطعرکري تعانرایي
فاند پیشبیني جه گیريهاي هدفي بعده و تنها درفد کمي را از تغییرات جهر گیري هردفي تیحرري را تییریا
نماید .یافتههاي تحقیق جمشیدي و یروند ( )1914با نعان برریي نقش میانجي ییکهاي هعی در رابطه بیا
تمایزیافتیي خعد و ا تیاد به اینترن دانش آمعزان دبیریتانهاي غیردووتي شیراز نشان داد کره بریا یریکهاي
هعی اطم اتي و هنجاري با ا تیاد به اینترن رابطه منفي معنيدار و بیا یریک هعیر یرردرگم -اجتنرابي و
ا تیاد به اینترن رابطه مثی وجعد دارد .بیا ابعاد تمایزیافتیي خعد و ا تیاد به اینترنر رابطره معنريداري یافر
نشد .بیا ییکهاي هعی اطم اتي و هنجاري با تمایزیافتیي خعد رابطه منفي معنيدار به دی آمرد .همچنریا
نتایج پژوهش فاو میرحسني و همکاران ( )1914نشان داد که تعامرل خعدمهرارگري برا خعدشنایري انسرجامي
بیشتریا نقش وایطهاي را در تنییم رابطه بیا ایترس ادراكشده و اضطرا افسردگي و مئرم جسرماني دارد.
نتایج همچنیا حاکي از ایا بعد که خعدآگاهي و فرف کنترل کافي نیس برکه یک کنترل خعدآگاهانه ای کره
بیشتریا اثر را در تعدیل عارض ایترس دارد.
بعي هان کندل و وعکاس ( )5019در پژوهشي به برریي ارتیا بیا ییکهاي فراینرد هعیر و مرکررد
تحصیري پرداختند .ایا پژوهش که در بیا  515نفر از دانشجعیان فارغاوتحصیل به انجام ریید نشران دادنرد کره
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بیا ییک هعی یردرگم /اجتنابي با انتیارات منفي درباره معفقی و مرکررد تحصریري ارتیرا مثیر و یریک
هعی اطم اتي و هنجاري با انتیارات مثی درباره معفقی و مرکرد تحصیري ارتیا مثی دارد .همچنیا ییک
هعی مغشعش /اجتنابي بر پیشرف تحصیري اثر مستقیم و منفري داشر  .نترایج تحقیرق کریسرتعفر و همکراران
( )5001درباره پاییاههاي هعی و ارتیا با جه گیريهاي هدفي نشان داد کره جهر گیري هردفي تیحرري برا
هعی تحصیري معفق ارتیا مثی و با آشفتیي هعی ( )-0/91و هعی پیش رس ( )- 0/10ارتیرا منفري دارد.
جه گیري هدفي رویکرد  -مرکردي ارتیا مثی و معناداري با هعی پیش رس داشته ( )0/54و جه گیرري
هدفي اجتنا  -مرکرد ارتیاطش با هعی معفق منفي ( )-0/18بعد (بابایي  .)1919همچنیا یافتههاي پرژوهش
برزونسکي و کعك ( )5002نشان ميدهد که دانشجعیان با ییک اطم اتي در مقایسره برا دانشرجعیان برا یریک
هعی هنجاري /یردرگم در مقیاسهاي خعدمختاري تحصیري خعدبسندگي مهارتهاي مدیری مرؤثر زنردگي
احترام و تحمل افراد متفاوت از خعد ایجاد رواب فمیمانه ایتقمل هیجاني و ا تماد بره نفر نمررات براالتري
گزارش کردند .همچنیا در مقایسه با دانشجعیان با ییک هعی یردرگم دانشجعیان با ییک هعی اطم اتي و
هنجاري در مقیاسهاي اهداف تحصیري وانعبیني نقشههاي طعالنيمدت براي زندگي و اهداف و رواب پایدار با
همساالن خعد نمرات باالتري نشان دادند .با تیییا مساوه تحقیق پژوهش حاضر درفدد آن ای که بره برریري
اویعي ري رواب بیا خعدشنایي انسجامي ییکهاي هعی و پیشرف تحصیري در بیا دانشجعیان کارشنایري
ارشد دانشیاه آزاد ایممي در شهریتان ارومیه ب ردازد.
روش
با در نیر گرفتا هدف تحقیق که به برریي ارتیا رري خعدشنایري انسرجامي یریکهاي هعیر و پیشررف
تحصیري در بیا دانش آمعزان مقطرع دوم دبیریرتان در شهریرتان ارومیره مريپرردازد محقرق از روش تحقیرق
همیستیي از نعع مدل یابي معادالت یاختاري براي برریي رابطه ري بیا متغیرهاي فعق ایرتفاده کررده ایر .
جامعه آماري تحقی ق حاضر شامل کریه دانشجعیان کارشنایي ارشد دانشیاه آزاد ایممي واحرد ارومیره ایر کره
تعداد آنها  1800نفر ميباشد .براي انتخا نمعنه در ایا پژوهش با تعجه به وحراظ کرردن جنسری محقرق از
روش نمعنهگیري تصادفي طیقهاي به نسی متنای از هر طیقه ایتفاده کرده ای  .گفتنري ایر حجرم نمعنره
 914نفر ميباشد که با ایتفاده از فرمعل کعکران محاییه شده ای  .از ایا تعداد  512نفر دانشجعي پسر و 141
نفر دانشجعي دختر ميباشند.
ابزار
بهمنیعر اندازهگیري متغیرهاي مذکعر از پریشنامههاي ذیل ایتفاده شده ای :
مقیاس خودشناسی انسجامی ( :) ISKایا پریشنامه که تعی نرباني و همکاران ( )5009یراخته شرده
ای داراي  15ماده و ترکییي از دو نعع خعدشنایي تجربهاي و ت مري بعده و در مقیاس پنجدرجهاي ویکرت (-0
 )4 – 9 – 5 – 1تهیه شده ایر  .مرعاد  11 10 8 4 2 4 5 1و  15مرعاد وارونره ایرا مقیراس را تشرکیل
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مي دهند .در پریشنامه خعدشنایي تمامي عامل مرتی با ایا مفهعم معرد تعجه برعده ایر  .از جمرره؛ آگراهي و
کعشش در جه فهم هیجانات رفتارها مرکردهراي قمنري خرقیرات شخصری و حراالت بردني (نربراني و
همکاران  .)5009ضری آوفاي کرونیاخ ایا مقیراس تعیر نربراني و همکراران  0/81گرزارش شرده ایر و در
پژوهش حاضر نیز ضری آوفاي آن  /41محاییه گردید.
سیاهه سبکهای هویت ( :)ISI-3ایا ابزار نخستیا بار تعی برزونسکي ( )1181یاخته شرد و پر از آن
در یال  1115معرد تجدیدنیر نرار گرف  .ایا ابزار شامل  40گعیه ای  11 .گعیه آن به ییک هعی اطم اتي
 10گعیه آن به ییک هعی مغشعش /اجتنابي  1گعیه آن به ییک هعی هنجاري و  10گعیه آن به تعهد هعی
اختصاص دارد .ابزار حاضر بر ایاس ویکرت  2درجهاي از " 1کاممً مخاوفم" تا " 2کاممً مرعافقم" نمرهگرذاري
ميشعد .گزینههاي  14‚11‚1و 50بهفعرت معکرعس نمرهگرذاري ميشرعند .برزونسرکي ( )1115ضرری آوفراي
کرونیاخ را براي ییکهاي هعی اطم اتي هنجاري و مغشعش/اجتنابي بره ترتیر  0/14‚0/40و 0/41گرزارش
کرده ای  .در ایران نیز حجازي برجعري وع و نقش ( )1988آوفاي کرونیراخ برراي یریک اطم راتي هنجراري و
مغشعش /اجتنابي به ترتی  0/10‚ 0/12و 0/19گزارش کردهاند .در پژوهش حاضرر نیرز ضرری نابریر ا تمراد
(آوفاي کرونیاخ) براي کل مقیاس  /89محاییه شد.
پرونده تحصیلی :براي اندازهگیري میزان پیشرف تحصیري دانشجعیان از معدل کرري (میرانییا کرل نمررات)
(مندرج در کارنامه تحصیري) آنها در آخر ترم ایتفاده شده ای .
یافتهها
در جدول  1شاخصهاي تعفیفي متغیرهاي پژوهش ارائه شدهاند .کمیا ( )5011در تیییا چیعنیي نرمال بعدن
تعزیع دادهها بر ایا باور ای اگر ندرمطرق چعویي و کشیدگي متغیرها به ترتی از  9و  10کمتر باشد ميتعان
گف که تعزیع متغیرها نرمال ای  .با تعجه به ایا معضعع در ایا تحقیق شاخص چعویي تمامي متغیرها کمتر از
 9و شاخص کشیدگي آنها کمتر از  10ميباشد که نشانیر نرمال بعدن تعزیع دادههای .
جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
خعدشنایي انسجامي
ییک هعی اطم اتي
ییک هعی هنجاري
ییک هعی یردرگم /اجتنابي
تعهد هعی
پیشرف تحصیري

میانگین
90/91
40/14
51/11
52/28
91/84
14/42

انحراف استاندارد
4/14
2/21
1/50
1/11
4/54
1/91
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چولگی
-0/44
-0/24
-1/09
0/14
-0/15
-1/58

کشیدگی
-0/10
0/19
1/91
-0/14
1/10
1/12
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جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره
1
5
9
4
2
1

متغیر
خعدشنایي انسجامي
ییک هعی اطم اتي
ییک هعی هنجاري
ییک هعی یردرگم /اجتنابي
تعهد هعی
پیشرف تحصیري

1
1
**0/91
-0/01
**-0/90
**0/91
0/10

2

3

4

1
**0/55
**-0/51
**0/40
**0/11

1
0/09
**0/91
**0/14

1
**-0/40
**-0/52

5

1
**0/21

6

1

**p<0.01

در جدول  5ماتری همیستیي متغیرهاي پژوهش نشان داده شده ای  .با تعجه به ایا جدول رابطه خعدشنایي
انسجامي با ییک هعی اطم اتي  0/91ميباشد که در یط  0/01مثی و معنيدار ای  .رابطه ایا متغیر با
ییک هعی هنجاري  -0/01ميباشد که معنيدار نیس  .رابطه خعدشنایي انسجامي با ییک هعی یردرگم/
اجتنابي  -0/90ميباشد که در یط  0/01منفي و معنيدار ای  .رابطه ایا متغیر با تعهد هعی  0/91ميباشد که
در یط  0/01مثی و معنيدار ای  .رابطه ییک هعی اطم اتي با پیشرف تحصیري  0/11ميباشد که در
یط  0/01مثی و معنيدار ای  .رابطه ییک هعی هنجاري با پیشرف تحصیري  0/14ميباشد که در یط
 0/01مثی و معنيدار ای و رابطه تعهد هعی با پیشرف تحصیري  0/21ميباشد که در یط  0/01مثی و
معنيدار ای  .براي پیشبیني میزان پیشرف تحصیري دانشجعیان اویعي مفهعمي پیشنهادشده از طریق مدل
یابي معادالت یاختاري به روش بیشینه دری نمایي 1برریي شد .بهمنیعر برریي برازندگي مدل از شاخصهاي
برازندگي ایتفاده شده ای  .در جدول شماره  9شاخصهاي برازش مطرق 5تطییقي 9و مقتصد 4به تفکیک گزارش
شدهاند .در ایا پژوهش شاخص نیکعیي برازش )GFI( 2شاخص نیکعیي برازش تعدیلیافته )AGFI( 1و ریشه
میانییا مربعات بانیمانده ایتانداردشده )SRMR( 4به نعان شاخصهاي برازش مطرق شاخص برازش تطییقي
( )CFIشاخص برازش هنجار شده )NFI( 8و شاخص برازش هنجار نشده )NNFI( 1به نعان شاخصهاي

1

- Maximum Likelihood
- Absolute
9
- Comparative
4
- Parsimonious
2
- Goodness of Fit Index
1
- Adjusted Goodness of Fit Index
4
- Standardized Root Mean Squared Residual
8
- Normed Fit Index
5
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برازش تطییقي و مجذور خي بر درجه آزادي ( )X2/dfشاخص برازش ایجاز )PNFI( 5و مجذور میانییا مربعات
خطاي تقری  )RMSEA( 9به نعان شاخصهاي برازش مقتصد در نیر گرفته شدند.
جدول  :3شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
شاخص
مقدار بهدی آمده
حد نابلپذیرش

شاخصهای برازش مطلق
AGFI
GFI
0/18
0/11
بیشتر از 0/80
بیشتر از 0/10

SRMR
0/01
کمتر از 0/02

شاخص
مقدار بهدی آمده
حد نابلپذیرش

شاخصهای برازش تطبیقی
NFI
CFI
0/18
0/11
بیشتر از 0/10
بیشتر از 0/10

NNFI
0/11
بیشتر از 0/10

شاخص
مقدار بهدی آمده
حد نابلپذیرش

شاخصهای برازش تعدیلیافته
PNFI
X2/df
0/40
0/85
بیشتر از 0/10
کمتر از 9

RMSEA
0/01
کمتر از 0/08

با تعجه به جدول  9تمامي شاخصهاي برازش در حد مطرعبي نرار دارند و ميتعان نتیجه گرف که مدل آزمعن
شده برازش مناییي با دادههاي گردآوريشده دارد .در ادامه نمعدار مسیر مدل برازش شده همراه با پارامترهاي
برآورد شده ارائه شده ای .

1

- Non-Normed Fit Index
- Parsimony Fit Index
9
- Root Mean Square Error of Approximation
5
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شکل  :1نمودار مسیر مدل برازش شده همراه با پارامترهای برآورد شده

با تعجه به شکل باال ییکهاي هعی در مجمعع  19درفد از تغییرات پیشرف تحصیري را تیییا ميکنند.
خعدشنایي انسجامي نیز  10درفد از واریان ییک هعی اطم اتي  1درفد ییک هعی هنجاري  1درفد
ییک هعی یردرگم /اجتنابي و  15درفد از تغییرات تعهد هعی را پیشبیني ميکند .در جدول  4اثرات مستقیم
غیرمستقیم کل و واریان تیییا شده متغیرها گزارش شده ای .
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جدول  :4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده متغیرها
متغیر
به روي پیشرف تحصیري از
خعدشنایي انسجامي
ییک هعی اطم اتي
ییک هعی هنجاري
ییک هعی یردرگم /اجتنابي
تعهد هعی
به روي ییک هعی
اطم اتي از
خعدشنایي انسجامي
به روي ییک هعی هنجاري
از
خعدشنایي انسجامي
به روي ییک هعی یردرگم
از
خعدشنایي انسجامي
به روي تعهد هعی از
خعدشنایي انسجامي

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

***0/11
*0/10
***-0/14
***0/50

**0/14
-

**0/14
***0/11
*0/10
***-0/14
***0/50

***0/91

-

***0/91

-0/01

-

-0/01

***-0/90

-

***-0/90

***0/92

-

***0/92

واریان

تیییا شده
0/19

0/10

0/01

0/01

0/15

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

با تعجه به جدول  4اثر مستقیم ییک هعی اطم اتي ( )0/11هنجاري ( )0/10و تعهد هعی ( )0/50بر پیشرف
تحصیري مثی و معنيدار ميباشد .اثر مستقیم ییک هعی یردرگم بر پیشرف تحصیري  -0/14ميباشد که
منفي و معنيدار ای  .اثر غیرمستقیم خعدشنایي انسجامي بر پیشرف تحصیري نیز  0/14ميباشد که مثی و
معنيدار ای  .اثر مستقیم خعدشنایي انسجامي بر ییک هعی اطم اتي  0/91و تعهد هعی ( )0/92مثی و بر
ییک هعی یردرگم ( )-0/90منفي و معنيدار ميباشد .اما خعدشنایي انسجامي ت ثیر معنيداري بر ییک هعی
هنجاري ( )-0/01ندارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر برریي اویعي ري رواب بیا ارتیا ري خعدشنایي انسجامي ییکهاي هعی و پیشرف
تحصیري در بیا دانشجعیان کارشنایي ارشد دانشیاه آزاد در شهریتان ارومیره برعد .نترایج حافرل از مردلیرابي
معادالت یاختاري نشان داد که اثر غیرمستقیم خعدشنایي انسجامي بر پیشرف تحصیري از طریق یریک هعیر
اطم اتي ییک هعی یردرگم و ییک هعی تعهد مثی و معنيدار ایر  .ووري اثرر غیرمسرتقیم خعدشنایري
انسجامي بر پیشرف تحصیري از طریق یریک هعیر هنجراري معنريدار نیسر  .بره یارت دییرر خعدشنایري
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انسجامي از طریق ییک هعی اطم اتي ییک هعی یرردرگم و یریک هعیر برر پیشررف تحصریري تر ثیر
ميگذارد .اما خعدشنایي انسجامي از طریق ییک هعی هنجاري بر پیشرف تحصریري تر ثیر معنريداري نردارد.
براي تیییا و تحریل همیستیي میان خعدشنایي انسجامي و ییک هعی اطم اتي ميتعان بره مفهرعم و فراینرد
"کاوشیري" رجعع نمعد .افراد در دو یط درون فردي و یط بیا فردي مل ميکننرد .اطم رات مردارها بره
کاوش و جستجعي ارتیا خعد با معضع ات مخترف که مدتاً بیا فردياند ميپردازند که از معارد آن ميتعان به
ارزشها قاید رواب و رفتارهاي اجتما ي فرهنیي ییایي و جهرانبیني اشراره نمرعد .درحاويکره در گسرتره
خعدشنایي افراد در یک فضاي درون فردي و بیا فردي به برریي و ارزیابي ميپردازند .به یارتي ميتعان گف
افرادي که از خعدشنایي باالیي برخعردارند معضع ي به نام "خعد" را معرد کاوش نررار ميدهنرد در خعدشنایري
افراد احسایات هیجانها عاطف شناخ هاي مرتی با ایا عاطف و مکانیزمهاي دفا ي را معرد برریري نررار
مي دهند تا بدیا طریق بتعانند یازش یافتیي خعد را حفظ نمایند .خعدشنایي انسجامي به فرد ایا امکان را مري-
دهد که به وایطه درك تعانمنديهاي خعد افکار و احسایاتش را یامان دهد و منای تریا فعاویر هرا را برراي
رییدن به نتایج مطرع شنایایي و یامان دهد (النق و هیز  .)40 :5014در وانرع یریک هعیر اطم راتي کره
شامل فرایند اکتشاف بعده با خعدنیري تامري و تجربهاي زیربناي مشابهي داشته و هر دو بهطعر باوقعه براي رشرد
و تحعل نعجعانان منای هستند (کاپمن و فمم  )5010و بهنع ي شرامل احسراس نیراز بره شرناخ همرراه برا
پردازش میق و گشعدگي نسی به قاید و تجار جدید ميشعند .بهز م آنها براي پیشرف تحصریري دانرش
آمعزان ميتعان از طریق ت کید داشتا بر تجار اکتشافي و خعدنیري ت مري که از ویژگيهاي بارز ییک هعیر
اطم اتي ای معج ارتقاء جه گیري منای تحصیري و بهتیع آن پیشرف تحصیري شد (پرز کایتا و کروبي
5015؛ هاشمي واحدي و دبیري  .)1914بنابرایا ميتعان گف که خعدشنایي انسجامي با ر افرزایش یریک
اطم اتي شده و از ایا طریق بر پیشرف تحصیري مؤثر ميافتد .ایا یافته با نتایج پژوهش بابائي ( )1919همسرع
ای  .نتایج پژوهش وي نشان داد که خعدشنایي انسجامي با یریکهراي هعیر اطم راتي رابطره مثیر دارد.
همچنیا بر ایاس فرایند کاوشیري نیرز ميترعان فقردان ارتیرا و همیسرتیي بریا یریک هعیر هنجراري و
خعدشنایي انسجامي را ميتعان معرد برریي نرار داد .بهمعج ایا فرایند افراد هنجار مردار ارزشهرا اهرداف و
معیارهاي خعد را معرد جستجع نرار نميدهند .به یارت دییر آنها تمایري برراي "خرعد کاوشریري" ندارنرد .در
حاويکه در خعدشنایي انسجامي ما با یک جه گیري منفعمنه نميتعانیم خعد را شناخته و بر آن آگاهي یرابیم
برکه بهفعرت فعال افرادي که به میزان باالیي خعد را ميشنایند به باخیر شدن از جنیههاي مختررف شخصریتي
افرار ميورزند .در وانع افراد با خعدشنایي انسجامي باال "خعد" را معرد مدانه نرار داده و آن را در کانعن تعجره
خعد نرار ميدهند .کمتر از مکانیزم هاي دفا ي که در تضاد با کاوشیري نرار دارند ایتفاده ميکننرد بره میرزان
کمي به خعدفرییي ميپردازند حتي بر خعدفرییيها خعد نیرز آگراهي دارنرد .مکرانیزم هراي دفرا ي راهیردهراي
نامنای براي مقابره با مسائل هستند (برزونسکي  .)5004از طرف دییر افراد هنجارمدار در برخعرد برا مسرائل از
رویکردها و راهیردهاي منفعمنه ایتفاده ميکنند ایا افراد ترمش ذهنري زیرادي بره خررج نمريدهنرد حعفرره
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پیچیدگي را ندارند و تا زماني که مجیعر نشعند به ایتقیال مسائل نميروند .ایا افراد در مقایسه با افراد اطم ات
مدار در ویژگي شخصیتي "گشعدگي به تجربه" در یط پاییني نرار دارند (وزیري و وطفي کاشاني .)1911
در ایا پژوهش ارتیا بیا خعدشنایي انسجامي و ییک هعی مغشعش /اجتنابي منفي به دی آمد .ایرا
یافته با نتایج پژوهشهاي برزونسکي و کاك ( )5002و بابائي ( ) 1919مطابق ميکند .آنها بررایا باورنرد کره
افرادي که از ییک هعی مغشعش /اجتنابي برخعردارند در یط پاییني از خعدآگاهي و خعد هشیاري نررار دارنرد
افراد با ییک هعی مغشعش /اجتنابي بهطعر فعال اطم ات را پردازش نميکنند و از کاوشیري پاییني برخعردارند
(برزونسکي  .)1111بنابرایا هر چه یط خعدآگاهي و خعدهشیاري باالتر روند بر میزان یط کاوشریري آنران
افزوده ميشعد و تا حدودي اطم ات را بیشتر پردازش ميکنند و همریا امرر هرم بهنعبره خرعد زمینره پیشررف
تحصیري را فراهم ميآورد .در وانع نعجعانان داراي ییک هعی یردرگم -اجتنابي از درگیري با میاح مربع به
هعی طفره مي روند یا اینکه آن را به تععیق انداخته و از آن اجتنا ميکنند .در وانع آنها براي مقابره با مسائل
و تعارضات شخصي بيانییزه هستند .براي زندگي خعد برنامهاي ندارند؛ برنامهریزي شغري و تحصریري محردودي
داشته و از تعان ایتقمل پاییني برخعردارند (مقصعدي و همکاران  .)1914امرا زمرانيکره ایرا افرراد خعدشنایري
انسجامي خعد را باال برده و در راه اکتشاف خعد فعاالنه تمش نمایند ميتعاننرد برانییختیري منایریي را جهر
افزایش مرکرد تحصیري تجربه کنند .همچنیا براي تیییا همیسرتیي منفري بریا خعدشنایري و یریک هعیر
مغشعش /اجتنابي ميتعان از مفهعم مکانیزمهاي دفا ي نیز ایتفاده نمعد .مکانیزمهاي دفا ي مقعوهاي ای که تا
اندازهاي در پرتع آن مفهعم خعدشنایي به همراه مفهعم ییکهاي هعی با یکردییر تجمیرع ميیابنرد .در خرمل
خعدشنایي یکي از اهداف ایا ای که افراد از مکانیزمهایي که تعی "خعد" بهکار گرفته ميشعند آگاه شرعند.
افراد با ییک هعی مغشعش /اجتنابي در هنیام معاجهه با مسائل از راهیردهاي یازش نایافتره بهرره ميگیرنرد.
تعدادي از مکانیزم هاي دفا ي نه همه آنها را ميتعان راهیردهاي یازش نایافته ترقي نمعد.
در نهای در ایا پژوهش ت ثیر خعدشنایي انسجامي از طریق تعهرد هعیر برر پیشررف تحصریري مثیر و
معنادار بعد .در تیییا ایا یافته نیز ميتعان گف که افرادي که داراي خعد انسجامي بیشرتري هسرتند برر ایراس
ویژگيهایي که دارند دائماً در احعاالت خعد تامل ميکنند و افطمحاً مدانه بیشرتري نسری بره خرعد داشرته و
خعدکاوشیرند آنها فهم بهتري از خعیشتا داشته و بر تمام جنیههاي رواني خعد ونعف و آگاهي کامرل دارنرد .و
در یاحال افراد داراي ییک هعیتي تعهدمدار نیز تا حدودي به ایا ویژگيها شییه هستند و شاید بتعان دویل ایا
ارتیا را به ویژگيهایي تعهد که همان مهار ارزیابي و خعدنیمدهي ای نسری داد .رموه برر آن تعهرد یرک
چارچع ارجا ي ای که بر جه گیريهاي فرد نیرز اثرر دارد (بابرایي  .)1919بنرابرایا ميترعان کره افررادي
خعدکاوشیر افراد خعدنیم ده برانییخته و هدفمندي هستند که براي رییدن بره اهرداف و معیارهراي مرعردنیر
خعیش کعشش و پافشاري زیادي ميکنند .ایا امر با ميشعد که آنها تمش بیشتري نمعده و زمان یرادگیري
بیشتري را فرف یادگیري خعد کنند .در حقیق ایا افراد خعد را متعهد به انجام ایا کار ميدانند .بنابرایا به نیر
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مي رید که وجعد یک چارچع ارجا ي هدفمند جه تنییم رفتارهاي خعد مهمتریا امرل در افرزایش بررآورد
.مثی فرد از تعانمنديهاي تحصیري خعد و در نهای پیشرف تحصیري ميباشد
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