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 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول)

چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،مقایسه سبکهای هویت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد است.
روش :روش پژوهش علی  -مقایسهای و از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان
شاهد دانشگاه رازی کرمانشاه است که در سال تحصیلی  1391-92مشغول به تحصیل بودند .برای برآورد حجم نمونه
دانشجویان شاهد ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شد و برای انتخاب دانشجویان غیرشاهد ،از روش
تصادفی خوشهای چندمرحلهای و همتاسازی با دانشجویان شاهد استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
سبکهای هویت برزونسکی و میانگین نمرات واحدهای انتخابی دانشجویان بهعنوان مالک پیشرفت تحصیلی بود.
دادههای پژوهش با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ،آزمون  tمستقل و ضریب همبستگی پیرسون وارسی گردید.
نتایج :نتایج به دست آمده نشان داد بین سبکهای هویت دانشجویان شاهد و غیرشاهد تفاوت معنیداری
وجود دارد ،بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیرشاهد نیز تفاوت معنیداری وجود دارد،
بین سبک هویت جهتگیری اطالعاتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنیداری مشاهده شد،
اما بین سبک هویت هنجاری و سبک سردرگم  /اجتنابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه
معنیداری مشاهده نشد .همچنین رابطه معنیداری بین سه سبک هویت و میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان
غیرشاهد مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد که سبک هویت جهتگیری اطالعاتی دانشجویان شاهد بیشتر از
دانشجویان غیرشاهد است .همچنین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد پایینتر از دانشجویان غیرشاهد است.
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مارسیا [ ]5هويت را سازمان دروني ،خودجوش و پويا
ميداند كه از كشانندهها ،تواناييها ،باورها و تجربهي گذشته
فرد نشئت ميگیرد و از دو عنصر تعهد و كاوش بهعنوان
مالکهاي طبقهبندي افراد در چهار پايگاه هويت (هويت
كسب شده ،8كسب هويت ،9پراكندگي هويت،10
خويشتنيابي )11سود ميبرد .براي چهار سال ،بیشتر
مطالعههاي مرتبط با ساختار هويت ،مبتني بر مدل
پايگاههاي هويت 12مارسیا بودند .سبکهاي هويت 13تالشي
در جهت پوشش دادن به نقضهاي پايگاه هويت و ارزيابي
دقیقتر از هويت افراد ،توسط برزونسكي 14ارائه شد [.]3
بر اساس نتايج پژوهشهاي پیشین ،سبکهاي هويت از
جمله سازههاي روانشناختي است كه در دوره نوجواني
تأثیر مهمي بر رفتار فرد ميگذارند .منظور از سبکهاي
هويت ،تركیب مهارتها ،جهانبیني و همانندسازيهاي
دوران كودكي است كه بهصورت يک كل منسجم و
منحصربهفرد در ميآيد كه براي نوجوانان احساس تداوم
گذشته و جهتگیري براي آينده را فراهم ميكند .سبک
هويت روشي است كه فرد براي تصديق و آزمايش اطالعات
مربوط به هويت به كار ميبرد [ .]6برزونسكي [ ]7با
رويكردي شناختي -اجتماعي به هويت ،تفاوت فرايندهايي
را كه افراد در وضعیتهاي مختلف براي تصمیمگیري ،حل
مسئله و كشف اطالعات از آنها استفاده ميكنند را مورد
مطالعه قرار داد و سه سبک هويتي را دستهبندي كرد كه
عبارتاند از:
15
 -1سبک هويت اطالعاتي  :افراد داراي اين سبک
بهطور فعال اطالعات مربوط به خويشتن را جستجو،
ارزيابي 16و مورد استفاده قرار ميدهند .آنها درباره
سازههاي مربوط به خويشتن شک ميكنند و ميخواهند
آنها را آزمون كنند.
17
 -2سبک هويت هنجاري  :افراد داراي سبک هنجاري
به سؤاالت هويت و موقعیتهاي تصمیمگیري با پیروي از
تجويز و انتظارات افراد مهم پاسخ ميدهند.
 -3سبک هويت سردرگم /اجتنابي :18افراد داراي اين
سبک از رويارويي و مواجه با مسائل و تصمیمهاي شخصي

مقدمه
امروزه پیشرفت تحصیلي يكي از دغدغههاي مهم
آموزشوپرورش و آموزش عالي ميباشد .مائر 1اهدافي را كه
عموماً رفتار پیشرفت تحصیلي را برميانگیزند ،بهعنوان
اهداف دروني و بیروني طبقهبندي ميكند .به نظر او ،در
اهداف دروني ،اهداف مربوط به تكلیف( 2تالش براي فهم
مطالب) و اهداف مربوط به خود( 3بهتر از ديگران عمل
كردن ،هوش و زيركي خود را ثابت كردن) قرار دارند .در
اهداف بیروني ،اهداف مربوط به انسجام اجتماعي( 4خشنود
كردن ديگران) و پاداشها( 5افزايش دادن درآمد خود) قرار
دارند [.]1
تحقیقات انجام شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر پیشرفت
تحصیلي نشان ميدهند كه اين عوامل ،ابعاد مختلف
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي را در بر ميگیرند كه تحت
عنوان سرمايههاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي شناخته
ميشوند .بررسي اين عوامل و میزان سهم هر يک از آنها
در پیشرفت تحصیلي يا شكست تحصیلي دانشجويان
ميتواند به تعیین رهیافتهايي در راستاي باال بردن كارايي
نظام آموزشي منجر شده و برنامهريزان نظام دانشگاهي را
براي اهداف دانشگاه كه همانا پرورش نیروي انساني
متخصص است ،ياري دهد [.]2
مهمترين چالش تحولي در نوجواني ،كسب هويت است.
نميتوان گفت چه كسي براي اولین بار بحث هويت را
مطرح كرد .اين موضوع به دلیل عمیق و ريشهاي بودن آن
چیزي است كه انسان همیشه با آن برخورد داشته است،
دارد و خواهد داشت ،اما اولین كسي كه هويت را بهصورت
واژه «هويت »6مطرح ساخت و آن را موضوع بحث علمي
قرار داد ،اريكسون 7بود .اريكسوناساس نظريه رواني-
اجتماعي خود را در  8مرحله و بر پايهي مفهوم هويت بنا
كرد و سؤال مشهور خود تحت عنوان «من كیستم؟» را به
جهانیان عرضه داشت [ .]3طبق تعريف اريكسون،
شكلگیري هويت كار خود است .يک حس شخصي از حفظ
و پايستگي خود همزمان و تغییريافته كه از طريق
انتخابهاي خود از هويتهاي دوران كودكي ،تعهد در
دنیاي واقعي و سازمان بخشیدن و تركیب بازنماييهاي خود
به يک پیوستگي شخصي و شكلبندي ساختارهاي پايدار
آشكار ميشود [.]4
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identity achievement
identity foreclosure status
10 identity diffusion
11 identity Moratorium
12 identity status paradigm
13 identity style
14 Berzonsky
15 informative identity style
16 evaluating
17 normative identity style
18 diffuse/avoidant identity style
9
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Maehr
task related
3 ego-related
4 social solidarity
5 rewards
6 Identity
7 Erikson
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تحصیلي ،رشد شناختي و تحول اخالقي فرزندان تأثیر دارد
[ .]17نتايج پژوهشهاي قائمي [ ]18و براون 8و
[ ]19نشان دادند كه كودكان بيپدر در معرض خطر انواع
مشكالت روانشناختي و رفتاري قرار دارند .قهاري [،]20
حداديكوهسار ،روشن و نژادفريد [ ،]21شیخحسن [،]22
رخشندهابرقويي [ ]23و شمساسفندآباد ،كاكاوند و ترابي
[ ]24طي پژوهشيهايي بهمنظور بررسي و مقايسه وضعیت
هويت در دانشجويان شاهد و غیرشاهد ،تفاوت معناداري
بین نسبت هويتيافتگي بین دانشجويان شاهد و غیرشاهد
به دست آورند.
با توجه به اينكه اساسيترين مسئله در نوجواني و
جواني ،هويت يابي است ،از طرفي شهادت پدر و كمبود او و
نبودن الگوي همانندسازي ممكن است در شكلگیري هويت
نوجوان مشكل ايجاد نموده و ضربهاي كه از اين طريق بر
فرزندان وارد ميشود ،سبب بروز مشكالت عديده در
فرزندان شهید از جمله مشكالتي چون ناسازگاريها،
اضطراب و نگراني ،افت تحصیلي و...گرديده و از طرف ديگر،
فقدان پدر كه عضوي مؤثر در خانواده است ،مسائلي از قبیل
مشكالت اقتصادي ،ازدواج مجدد مادر ،عدم همكاري ناپدري
با خانواده و عدم پیشرفت تحصیلي فرزندان را سبب
ميشود .لذا هويتيابي مسئلهي مهم ،ارزشمند و قابل
بررسي در افراد فاقد پدر و بخصوص در فرزندان شاهد در
جامعه ايران ميباشد .با توجه به تأيید رابطه بین سبکهاي
هويت و پیشرفت تحصیلي ،اين سؤالها پیش ميآيد كه :آيا
سبکهاي هويتي دانشجويان شاهد و غیرشاهد متفاوت
است؟ آيا میزان پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد و
غیرشاهد متفاوت است.

بیزارند و با خواستهها و مشوقهاي محیطي كنترل ميشوند.
هويت با ويژگيهاي شخصیت ارتباط دارد،
انعطافپذيري ،باز بودن ذهن فرد و نداشتن تعصب در
برخورد با ارزشها و باورها ،هويت پخته را تشكیل ميدهد
[ .]8برزونسكي و كوک ]9[ 1در بررسي وضعیت هويت و
سبک هويت دانشجويان دريافتند كه تفاوت در وضعیت
هويت ،علتي براي تغییر معنادار در پیشرفت و خودمختاري
تحصیلي ،درگیري آموزشي و رشد روابط بینفردي است.
برزونسكي [ ]10و بويد ،هانت ،2كاندل 3و لوكاس]11[ 4
دريافتند كه سبک هويت سردرگم /اجتنابي رابطهي منفي با
عملكرد تحصیلي دارد ،در حاليكه سبک هويت اطالعاتي و
هنجاري ،رابطهي مثبتي با موفقیت تحصیلي دارند.
حسیننژاد [ ]12در پژوهشي به بررسي رابطه بین
هويت و پیشرفت تحصیلي پرداخت و نشان داد كه
آزمودنيهاي داراي هويت موفق ،پیشرفت تحصیلي بیشتري
نسبت به هويت زودرس و سردرگم دارند .پژوهشها از جمله
برزونسكي ،سويننس ،5دوريز 6و سيسويچ،]13[ 7
برزونسكي [ ]14و برزونسكي و كوک [ ]15نشان دادهاند كه
دانشجويان داراي سبک هويت اطالعاتي ،سطوح بااليي از
استقالل تحصیلي را نشان ميدهند ،درک روشني از اهداف
آموزشي دارند ،داراي مهارت باالي آموزشي بوده و گرايش
به عملكرد تحصیلي سطح باال دارند .حجازي ،فارسينژاد،
عسگري [ ]16در پژوهشي نشان دادند:
 -1سبک هويت اطالعاتي بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلي اثر مثبت دارد.
 -2سبک هويت هنجاري با واسطهي خودكارآمدي بر
پیشرفت تحصیلي اثر مثبت دارد.
 -3سبک هويت مغشوش /اجتنابي بر پیشرفت تحصیلي
اثر مستقیم و منفي دارد.
 -4نقش خودكارآمدي تحصیلي در رابطه میان
سبکهاي پردازش هويت و پیشرفت تحصیلي دختران و
پسران متفاوت است.
از دست دادن والدين مخصوصاً پدر ،ضايعهاي اسفناک
براي هر خانواده است .فقدان والدين به هر صورت كه باشد،
اعم از مرگ ،طالق و جدايي موقت يا دائمي آنها براي
فرزندان بسیار مخاطرهانگیز و فشارزاست .محققان به اين
نتیجه رسیدهاند كه حضور پدر در خانواده بر پیشرفت

هاريس9

فرضیههای پژوهش
 -1بین سبکهاي هويتي دانشجويان شاهد و غیرشاهد
تفاوت وجود دارد.
 -2بین میزان پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد و
غیرشاهد تفاوت وجود دارد.
 -3بین سبک هويت جهتگیري اطالعاتي و پیشرفت
تحصیلي در دانشجويان شاهد رابطه وجود دارد.
 -4بین سبک هويت جهتگیري هنجاري و پیشرفت
تحصیلي در دانشجويان شاهد رابطه وجود دارد.
 -5بین سبک هويت جهتگیري سردرگم/اجتنابي و
پیشرفت تحصیلي در دانشجويان شاهد رابطه وجود دارد.
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سردرگم  /اجتنابي به ترتیب  %66 ،%62و  %73و در آخرين
(سومین) نسخهي تجديد نظر شده پرسشنامهي خود براي
هر يک از خرده مقیاس سبکهاي اطالعاتي ،هنجاري،
سردرگم /اجتنابي و تعهد به ترتیب ضرايب آلفاي كرونباخ
 %76 ،%64 ،%70و  %71گزارش كرده است .عبدالملكي،
خوشكنش و صالحصدقپور [ ]28پايايي مقیاس سبک
اطالعاتي ،هنجاري ،سردرگم/هنجاري را به ترتیب ،%87
 %83 ،%87و  %89گزارش كردهاند .در پژوهش حاضر طي
يک مطالعه مقدماتي بر روي  36نفر ( 18نفر شاهد و 18
نفر غیرشاهد) ضرايب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي
كرونباخ محاسبه شد كه براي سبکهاي اطالعاتي ،هنجاري،
سردرگم /اجتنابي و تعهد به ترتیب ضرايب ،0/80 ،0/72
 0/76 ،0/65و ضريب پايايي كل آزمون  ./84گزارش شد.
 )2پیشرفت تحصیلی :میانگین كلي نمرات واحدهاي
انتخاب شده دانشجويان از بدو ورود به دانشگاه تا پايانترم
تحصیلي گذشته بهعنوان مالک پیشرفت تحصیلي در نظر
گرفته شد كه در پرسشنامه بیان و مطرح شد و توسط
دانشجويان نوشته ميشد.

 -6بین سبک هويت جهتگیري اطالعاتي و پیشرفت
تحصیلي در دانشجويان غیرشاهد رابطه وجود دارد.
 -7بین سبک هويت جهتگیري هنجاري و پیشرفت
تحصیلي در دانشجويان غیرشاهد رابطه وجود دارد.
 -8بین سبک هويت جهتگیري سردرگم/اجتنابي و
پیشرفت تحصیلي در دانشجويان غیرشاهد رابطه وجود دارد.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،جزء پژوهشهاي كاربردي
و از لحاظ اجرا ،جزء پژوهشهاي علي -مقايسهاي ميباشد.
آزمودني

الف) جامعه آماری :جامعه مورد مطالعه اين پژوهش
شامل كلیه دانشجويان شاهد دانشگاه رازي كرمانشاه است
كه در سال تحصیلي 91-92مشغول به تحصیل بودند .تعداد
جامعه آماري  66نفر ( 30مرد و  36زن) با دامنه سني -35
 20بود.
ب) نمونه پژوهش :حجم نمونه با روش نمونهگیري
تصادفي طبقهاي و بر اساس فرمول كوكران محاسبه گرديد
كه تعداد  57نفر محاسبه شد كه جهت مقايسه با
دانشجويان غیرشاهد 57 ،نفر نیز به روش تصادفي خوشهاي
چندمرحلهاي از دانشجويان غیرشاهد همین دانشگاه كه در
متغیرهايي مثل سن ،جنسیت ،رشته تحصیلي با دانشجويان
شاهد همتاسازي و انتخاب شدند .لذا حجم نهايي نمونه
 114نفر است.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
در اين پژوهش عالوه آمار توصیفي ،بهمنظور آزمون
فرضیههاي پژوهش از آزمون تحلیل واريانس چند متغیري،
آزمون  tمستقل و ضريب همبستگي پیرسون استفاده شد.
براي تحلیل دادهها از نرمافزار «اس .پي .اس .اس »2استفاده
شد.
نتایج
جدول  .1توصیف سبکهای هویت دانشجویان شاهد و غیرشاهد

ابزارهای پژوهش

هویت:1

اين پرسشنامه
 )1پرسشنامه سبکهای
توسط برزونسكي [ ]25براي اندازهگیري فرايندهاي
شناختي -اجتماعي نوجوانان در برخورد با مسائل مربوط به
هويت طراحي شد .اين پرسشنامه يک مقیاس  40سؤالي
است كه سه سبک هويتي اطالعاتي ( 11سؤال) ،هنجاري
( 9سؤال) و سردرگم /اجتنابي ( 10سؤال) را مورد ارزيابي
قرار ميدهد و  10سؤال ديگر مربوط به مقیاس تعهد است
كه براي تحلیل ثانويه استفاده ميشود و يک سبک هويتي
محسوب نميشود [ .]26پاسخ هر سؤال بر روي يک طیف
پنجدرجهاي (از كامالً مخالف = 1تا كامالً موافق =)5
مشخص ميشود.
پایایی و روایی پرسشنامه :برزونسكي [ ]27پايايي
دروني را براي مقیاسهاي اطالعاتي ،هنجاري و مقیاس
ISI-6G

شاهد

دانشجو
سبک هويت
جهتگیري اطالعاتي
جهتگیري هنجاري
سردرگم/
جهتگیري
اجتنابي

غیرشاهد

n
57
57

40/19
34/81

S
4/70
5/05

n
57
57

36/16
33/30

S
5/27
5/10

57

26/98

5/08

57

26/91

4/86

X

X

نتايج جدول  1بیانگر آن است كه در بین دانشجويان
شاهد میانگین سبک جهتگیري اطالعاتي  ،40/19میانگین
سبک جهتگیري هنجاري  34/81و میانگین سبک جهت
گیري سردرگم /اجتنابي  26/98و در بین دانشجويان
غیرشاهد میانگین سبک جهتگیري اطالعاتي ،36/16
میانگین سبک جهتگیري هنجاري  33/30و میانگین
سبک جهتگیري سردرگم /اجتنابي  26/91است.
نتايج جدول  .2بیانگر آن است كه میانگین پیشرفت
تحصیلي دانشجويان شاهد  14/71و میانگین پیشرفت

1

SPSS

56

2
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تحصیلي دانشجويان غیرشاهد  16/51است.
فرضیه  :1بین سبکهای هویتی دانشجویان شاهد

و غیرشاهد تفاوت وجود دارد.

جدول  .2توصیف پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیرشاهد
دانشجو

n
57
57
114

شاهد
غیرشاهد
كل

X
14/71
16/51
15/61

S
1/74
1/49
1/85

جدول  .3خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره سبکهای هویت دانشجویان شاهد و غیرشاهد
اثر

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfاشتباه

P

پیاليي
هوتلینگ
المبداي ويلكز
بزرگترين ريشه روي

0/150
0/850
0/177
0/177

6/480
6/480
6/480
6/480

3
3
3
3

110
110
110
110

**0/0001
**0/0001
**0/0001
**0/0001

2

Partial
0/150
0/150
0/150
0/150

**P< 0/01, n= 114

نتايج جدول  3نشان ميدهد كه بین سبکهاي هويت
دانشجويان شاهد و غیرشاهد تفاوت معنيداري مشاهده
2
Wilk’s
ميشود (Partial η =0/036؛ =0/036
Lambda؛

F3 ,110  6 / 480, P  0/01

در ادامه به وسیله آزمون تحلیل واريانس يک راهه با
استفاده از آلفاي میزان شده بنفروني هر يک از سبکهاي
هويت دانشجويان شاهد و غیرشاهد بهصورت زوجي مقايسه
شده است.

).

جدول  .4خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس سبکهای هویت دانشجویان شاهد و غیرشاهد
منبع تغییرات

سبک هويت

SS

df

MS

F

P

گروه دانشجويان
شاهد و
غیرشاهد

جهتگیري اطالعاتي
جهتگیري هنجاري
جهتگیري سردرگم/اجتنابي
جهتگیري اطالعاتي
جهتگیري هنجاري
جهتگیري سردرگم/اجتنابي
جهتگیري اطالعاتي
جهتگیري هنجاري
جهتگیري سردرگم/اجتنابي

464/035
64/877
0/140
2794/456
2884/807
2767/544
169398
135142
85550

1
1
1
112
112
112
114
114
114

464/035
64/877
0/140
24/951
25/757
24/710

18/598
2/519
0/006

**0/0001
0/115
0/940

اشتباه

كل

2

Partial
0/142
0/022
0



**P< 0/01 ,*P< 0/05, n = 114

F
 2 / 519, P  0/ 115
 1,112 و
هويت جهتگیري هنجاري
F1,112   0/006, P  0/ 940
جهتگیريسردرگم/اجتنابي
دانشجويان شاهد و غیرشاهد تفاوت معنيداري مشاهده
نشد.
فرضیه  :2بین میزان پیشرفت تحصیلی
دانشجویان شاهد و غیرشاهد تفاوت وجود دارد.

نتايج جدول  4نشان ميدهد بین میانگین سبک هويت
F
 18 / 598, P  0/ 01
) 1,112 
جهتگیري اطالعاتي (
دانشجويان شاهد و غیرشاهد تفاوت معنيداري مشاهده
ميشود .بهطوريكه میانگین سبک هويت جهتگیري
اطالعاتي دانشجويان شاهد ( )40/193از دانشجويان
غیرشاهد ( )36/158بیشتر است ،اما در میانگین سبکهاي

جدول  .5مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیرشاهد
دانشجو
شاهد
غیر شاهد

n
57
57

X
14/71
16/51

s
1/74
1/49

df

t

P

112

-5/905

**0/0001

**P< 0/01, n= 114

57
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نتايج جدول  5نشان ميدهد كه در آزمون  tبراي گروه-
هاي مستقل ،بین میانگین پیشرفت تحصیلي دانشجويان
شاهد و غیرشاهد تفاوت معنيداري وجود دارد (
t  5 / 905, P  0/ 01
 .) 112 بهطوريكه میانگین
پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد ( )14/71از دانشجويان
غیرشاهد ( )16/51كمتر است.

فرضیه  :3بین سبک هویت جهتگیری اطالعاتی و
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد رابطه وجود
دارد.

جدول  .6رابطه بین سبک هویت جهتگیری اطالعاتی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شاهد
متغیر پیشبین
سبک هويت جهتگیري اطالعاتي

متغیر مالک
پیشرفت تحصیلي

n
57

r
0/356

P
**0/003

**P< 0/01

فرضیه  :4بین سبک هویت جهتگیری هنجاری و
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد رابطه وجود
دارد.

نتايج جدول  6نشان ميدهد كه در آزمون ضريب
همبستگي پیرسون ،بین سبک هويت جهتگیري اطالعاتي
و پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد رابطه معنيداري
مشاهده ميشود (.) r  0/ 356, P  0/01

جدول  .7رابطه بین سبک هویت جهتگیری هنجاری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شاهد
متغیر پیشبین
سبک هويت جهتگیري هنجاري

متغیر مالک
پیشرفت تحصیلي

r
0/214

n
57

P
0/055

فرضیه  :5بین سبک هویت جهتگیری سردرگم/
اجتنابی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد
رابطه وجود دارد.

نتايج جدول  7نشان ميدهد كه در آزمون ضريب
همبستگي پیرسون ،بین سبک هويت جهتگیري هنجاري
و پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد رابطه معنيداري
مشاهده نميشود ( .) r  0/ 214, P  0/ 055

جدول  .8رابطه بین سبک هویت جهتگیری سردرگم/اجتنابی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شاهد
متغیر پیشبین
سبک هويت جهتگیري سردرگم/اجتنابي

متغیر مالک
پیشرفت تحصیلي

n
57

r
-1/107

P
0/214

).

نتايج جدول  8نشان ميدهد كه در آزمون ضريب
همبستگي پیرسون ،بین سبک هويت جهتگیري سردرگم/
اجتنابي و پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد رابطه
معنيداري مشاهده نميشود ( r  1/ 107, P  0/ 214

فرضیه  :6بین سبک هویت جهتگیری اطالعاتی و
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیرشاهد رابطه
وجود دارد.

جدول  .9رابطه بین سبک هویت جهتگیری اطالعاتی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان غیر شاهد
متغیر پیشبین
سبک هويت جهتگیري اطالعاتي

متغیر مالک
پیشرفت تحصیلي

n
57

r
0/050

P
0/355

فرضیه  :7بین سبک هویت جهتگیری هنجاری و
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیرشاهد رابطه
وجود دارد.

نتايج جدول  9نشان ميدهد كه در آزمون ضريب
همبستگي پیرسون ،بین سبک هويت جهتگیري اطالعاتي
و پیشرفت تحصیلي دانشجويان غیرشاهد رابطه معنيداري
مشاهده نميشود ( .) r  0/ 050, P  0/ 355

جدول  .10رابطه بین سبک هویت جهتگیری هنجاری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان غیر شاهد
متغیر پیشبین
سبک هويت جهتگیري هنجاري

متغیر مالک
پیشرفت تحصیلي

58

n
57

r
0/045

P
0/369
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مشاهده نميشود ( .) r  0/045, P  0/ 369
فرضیه  :8بین سبک هویت جهتگیری سردرگم/
اجتنابی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیرشاهد
رابطه وجود دارد.

نتايج جدول  10نشان ميدهد كه در آزمون ضريب
همبستگي پیرسون ،بین سبک هويت جهتگیري هنجاري
و پیشرفت تحصیلي دانشجويان غیرشاهد رابطه معنيداري

جدول  .11رابطه بین سبک هویت جهتگیری سردرگم /اجتنابی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان غیر شاهد
متغیر پیشبین
سبک هويت جهتگیري سردرگم/اجتنابي

متغیر مالک
پیشرفت تحصیلي

n
57

r
-1/107

P
0/214

غروري باشد كه از ايثارگري پدران آنها ناشي شود.
در تبیین اين يافته ميتوان گفت دريافت حمايتهاي
مختلف اجتماعي و رسیدگي به امور فرزندان شاهد توسط
سازمانهايي چون بنیاد شهید و دريافت امكانات و امتیازات
مناسب آموزشي مانند تخصیص سهمیه مجزا جهت ورود به
دانشگاه و اعطاي تسهیالت مختلف رفاهي به دانشجويان
شاهد ،از جمله داليل شكلگیري سبک هويت اطالعاتي در
دانشجويان شاهد است .اين حمايتهاي اجتماعي به همراه
ارزشمندي و جايگاه رفیع شهادت در فرهنگ ما و محترم
شمردن بازماندگان فرد شهید ،ميتواند موجب تفاوت در
سبکهاي هويتي دانشجويان شاهد و غیرشاهد باشد.
در راستاي آزمون فرضیه دوم پژوهش ،نتايج آزمون t
براي گروههاي مستقل نشان داد كه بین میانگین پیشرفت
تحصیلي دانشجويان شاهد و غیرشاهد تفاوت معنيداري
وجود دارد و میانگین پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد
( )14/71از میانگین پیشرفت تحصیلي دانشجويان غیرشاهد
( )16/51كمتر است؛ بنابراين ،فرضیه دوم پژوهش تأيید
شد.
2
1
پژوهشگران و صاحبنظراني همچون راتر  ،يول ،
آنتوني ،3هترينگتون 4و پاترسون 5معتقدند كه از دست دادن
والدين مخصوصاً پدر براي خانواده اسفناک و براي فرزندان
بسیار مخاطرهآمیز و فشارزاست [ .]34خیر و سیف []35
نیز در پژوهشي نشان دادند كه موقعیت زندگي تأثیري
مثبت بر پیشرفت تحصیلي دارد و پیشرفت تحصیلي
دانشجوياني كه در خوابگاههاي دانشجويي زندگي ميكنند،
به علت دوري از خانواده كمتر از ساير دانشجويان است.
محققان ديگري نیز به اين نتیجه رسیدهاند كه حضور پدر
در خانواده بر پیشرفت تحصیلي ،رشد شناختي و تحول
اخالقي فرزندان تأثیر دارد [.]20
در تبیین اين نتیجه ميتوان گفت فرزندان شاهد به

نتايج جدول  11نشان ميدهد كه در آزمون ضريب
همبستگي پیرسون ،بین سبک هويت جهتگیري سردرگم/
اجتنابي و پیشرفت تحصیلي دانشجويان غیرشاهد رابطه
معنيداري مشاهده نميشود ( r  1/ 018, P  0/ 446
).
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مقايسه سبکهاي هويت و
پیشرفت تحصیلي در دانشجويان شاهد و غیرشاهد است.
نتايج تجزيهوتحلیل يافتههاي پژوهش به شرح زير است:
در راستاي آزمون فرضیه اول پژوهش ،نتايج آزمون
تحلیل واريانس چند متغیره نشان داد كه بین میانگین
سبک هويت جهتگیري اطالعاتي دانشجويان شاهد و
غیرشاهد تفاوت معنيداري وجود دارد و میانگین سبک
هويت جهتگیري اطالعاتي دانشجويان شاهد ( )40/193از
میانگین دانشجويان غیرشاهد ( )36/158بیشتر است ،اما
بین میانگین سبکهاي هويت جهتگیري هنجاري و
جهتگیري سردرگم /اجتنابي دانشجويان شاهد و غیرشاهد
تفاوت معنيداري مشاهده نشد؛ بنابراين ،فرضیه اول
پژوهش تأيید شد .اين يافته با نتايج پژوهش برزونسكي و
كوک [ ]9مبني بر تفاوت در وضعیت هويت همسو ميباشد.
همچنین با پژوهش كشاورزيارشد [ ]29كه نشان داد
باالترين میانگین در سبکهاي هويتي دانشجويان به ترتیب
مربوط به سبک هنجاري و سپس سبک اطالعاتي بوده،
مغايرت دارد.
با توجه به اينكه افراد با سبک هويت اطالعاتي ،آستانه
تحمل و پذيرندگي بیشتري در برخورد با افراد و
موقعیتهاي جديد دارند [ ]31 ،30و همچنین اين افراد
مسئولیتپذيري شخصي و رفتار خودجهتدهي بیشتري
دارند [ ]7و رابطه سبک هويت اطالعاتي با سالمت عمومي
و بهزيستي رواني و تعهد هويت مثبت و معنادار است [،32
 ]33ميتوان گفت دانشجويان شاهد از شكلگیري هويت
بااليي برخوردارند كه اين مسئله ممكن است از حس
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و غرور ميتواند بر پیشرفت تحصیلي آنها نیز تأثیر بگذارد.
همچنین دانشجويان شاهد در جستجوي اين پرسش
هستند كه چرا پدران آنها شهید شدهاند و اين
جستجوگري باعث شكلگیري هويت اطالعاتي در آنها
ميشود .لذا بین سبک هويت اطالعاتي با پیشرفت تحصیلي
دانشجويان شاهد رابطه وجود دارد.
 در راستاي آزمون فرضیه چهارم پژوهش ،نتايج آزمونضريب همبستگي پیرسون نشان داد كه بین سبک هويت
جهتگیري هنجاري با پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد
رابطه معنيداري وجود ندارد؛ بنابراين ،فرضیه چهارم
پژوهش تأيید نشد .نتیجه اين فرضیه با نتايج پژوهشهاي
برزونسكي و همكاران [ ،]39بويد و همكاران [ ،]11حجازي،
رستگار ،غالمعليلواساني و دراني [ ]40و حجازي و همكاران
[ ]16كه نشان دادند هويت هنجاري با باورهاي
خودكارآمدي تحصیلي رابطه مثبت دارد و سبک هويت
هنجاري با واسطه خودكارآمدي بر پیشرفت تحصیلي اثر
مستقیم و منفي دارد ،مغايرت دارد.
در تبیین اين فرضیه ميتوان چنین استدالل كرد كه
افراد داراي سبک هويت هنجاري تا حد زيادي به خانواده،
مذهب و همساالن خود براي انتخابهايشان وابستهاند و در
جستجوي تأيید و تصديق ديگران هستند و در برخي موارد،
گروههاي مرجع ،انتخابهاي مستقل فرد را بهصراحت
بيارزش ميكنند .دانشجويان شاهد به دلیل نبودن پدر،
مشكالت عاطفي مادر و فرزندان ،ازدواج مجدد مادر و  ...در
الگوپذيري و همانندسازي از هنجارها سردرگم هستند.
برزونسكي [ ]14در پژوهشي نشان داد كه متغیرهاي
عملكرد خانواده بر هويت هنجاري اثر معنيدار دارند.
سكي [ ]14در پژوهشي نشان داد كه متغیرهاي عملكرد
خانواده بر هويت هنجاري اثر معنيدار دارند.
در برخي از موارد ،اين دانشجويان به دلیل ازدواج مجدد
مادر ،با چند سبک تربیتي روبرو بودهاند كه اين تفاوت در
سبک تربیتي ،بر روي سبک هويتي آنها نیز تأثیرگذار
است؛ بنابراين ،با وجودي كه در بیشتر پژوهشهاي گذشته،
نتايج حاكي از وجود رابطه بین اين سبک هويتي و پیشرفت
تحصیلي بوده ،اما در اين پژوهش رابطهاي يافت نشد؛ زيرا
دانشجويان شاهدي كه داراي سبک هويت هنجاري هستند،
در همنوايي با هنجارهاي مورد قبول خود ،به ثبات فكري
نرسیدهاند .دانشجويان شاهد در دانشگاهها و مراكز مختلف
آموزشي و اجتماعي با دانشجويان غیرشاهد مختلط هستند
و ممكن است خود را با افراد داراي پدر مقايسه كنند و
احتماالً نوعي احساس كمبود و خأل در خانواده خود احساس
كنند كه ممكن است ديدگاه منفي نسبت به جهان اطراف

دلیل از دست دادن پدر و مشكالت بسیار ناشي از آن ،دچار
افت تحصیلي گرديدهاند؛ چرا كه كودكان محروم از پدر در
مقايسه با ساير كودكان ،مشكالت رواني بسیاري در دوران
كودكي و يا در سالهاي بعدي زندگي دارند و از نظر
پژوهشگران به اختالالت رواني بیشتري مبتال ميشوند []18
و ميتوان گفت از دست دادن پدر موجب به خطر افتادن
سالمت روان ،باال رفتن افزايش اضطراب و افسردگي و
مشكالتي بر سر راه هويتيابي ميشود []36؛ چرا كه
نوجواناني كه تعارض كسب هويت را پشت سر نهادهاند ،در
آزمونهاي عملي و نظري تحصیلي نمرات باالتري كسب
ميكنند [.]37
در راستاي آزمون فرضیه سوم پژوهش ،نتايج آزمون
ضريب همبستگي پیرسون نشان داد كه بین سبک هويت
جهتگیري اطالعاتي با پیشرفت تحصیلي دانشجويان شاهد
رابطه معنيداري وجود دارد؛ بنابراين ،فرضیه سوم پژوهش
تأيید شد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي حسیننژاد []12
كه نشان داد سبک اطالعاتي با سطح باالي خودتنظیمي
تحصیلي رابطه دارد ،بويد و همكاران [ ]11كه نشان داد
سبک اطالعاتي رابطه مثبتي با موفقیت تحصیلي دارد،
طباطبايي ،طباطبايي ،كاكايي و محمديآريا [ ]38مبني بر
رابطه سبک هويت جهتگیري اطالعاتي و پیشرفت
تحصیلي و رخشندهابرقويي [ ]23كه نشان داد سبکهاي
هويت اطالعاتي با پیشرفت تحصیلي دانشآموزان رابطه
مثبت و معنادار دارد ،همسو ميباشد ،اما با نتايج
پژوهشهاي برزونسكي و همكاران [ ]13و برزونسكي و
كوک [ ]15مبني بر گرايش به عملكرد تحصیلي باال،
مغايرت دارد.
با توجه به اينكه سبک هويت اطالعاتي بهعنوان سبكي
موفق ،در افراد داراي اهداف تحصیلي روشن و مشخص،
خودمختاري تحصیلي ،عملكرد تحصیلي خود نظارتي و
انتظار پیشرفت تحصیلي باال ،نمود بیشتري دارد [ ،]38لذا
بین سبک هويت اطالعاتي و پیشرفت تحصیلي رابطه وجود
دارد كه دانشجويان شاهد نیز از اين قاعده مستثني نیستند.
افراد با سبک هويت جهتگیري اطالعاتي ،افرادي مستقل و
با قدرت پذيرندگي باال در زمینه اهداف تحصیلي ،عملكرد
موفقتري نسبت به ساير سبکهاي هويتي داشتهاند.
همچنین افراد با داشتن هويت موفق ،نسبت به هويت
زودرس و سردرگم پیشرفت تحصیلي بیشتري دارند [.]12
در تبیین اين يافته ميتوان چنین استدالل كرد كه
دانشجويان شاهد با وجود مشكالت ناشي از نبود پدر ،اما با
مقولههايي همچون ايثار ،شهادت ،گذشت و  ...كه باعث
حس غرور و عزت نفس ميشوند ،آشنا هستند كه اين حس
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تحصیلي بهخوبي عمل ميكنند ،ولي نتیجه اين يافته نشان
داد كه رابطهاي بین اين سبک با پیشرفت تحصیلي وجود
ندارد .علت ناهمسويي يافته پژوهشي حاضر با نتايج
پژوهشهاي گذشته ،ممكن است به دلیل تفاوتهاي
فرهنگي و قومي ،نداشتن امید و انگیزه در انتخاب شغل
مناسب با رشته دانشگاهي خود در آينده ،اعتقادات ضعیف
مذهبي ،بالتكلیفي ،عدم عالقه به رشته تحصیلي ،تأثیرات
محیطي و توجه به بازار كار و درآمد و غیره در دانشجويان
غیرشاهد موجب اين ناهمسويي شده باشد .لذا رابطهاي
مشاهده نشد.
در راستاي آزمون فرضیه هفتم پژوهش ،نتايج آزمون
ضريب همبستگي پیرسون نشان داد كه بین سبک هويت
جهتگیري هنجاري با پیشرفت تحصیلي دانشجويان
غیرشاهد رابطه معنيداري وجود ندارد .بنابراين ،فرضیه
هفتم پژوهش تأيید نشد .همچنین بر اساس نتیجه به دست
آمده ،اين سبک نیز قادر به پیشبیني پیشرفت تحصیلي
نشده است .در يافتههاي برزونسكي [ ]10ميتوان شاهد
برخي تناقضات بود؛ زيرا در يک مطالعه بین سبک هنجاري
با پیشرفت تحصیلي رابطه مشاهده كرده بود و در جايي
ديگر اين ارتباط ديده نشده بود.
در تبیین اين فرضیه ميتوان گفت افراد داراي سبک
هويت هنجاري بر معیارها و انتظارات افراد مهم زندگيشان
تكیه ميكنند و به دلیل فشار در برآورده ساختن انتظارات
افراد مهم زندگيشان و ترس از شكست در آنها ،به نظر
ميرسد كه از موقعیتهاي يادگیري و درگیر شدن در
تكالیف تحصیلي اجتناب كرده تا خودارزشمنديشان را
حفظ كنند [ .]9ممكن است نداشتن نظرات ارزشي،
پايبندي به عرف و هنجارهاي اجتماعي ،نداشتن آگاهي
كامل نسبت به چالشهاي دوران جواني در دانشجويان
غیرشاهد از دلیل اين عدم رابطه باشد.
در سالهاي اخیر ورود به دانشگاه براي خانوادهها،
والدين و ...بهعنوان يک ارزش تلقي شده و آنها اكثراً در
تالشند تا جوانان خود را به اينسو سوق دهند و ميتوان
احتمال داد كه اين جوانان بر طبق خواسته و يا حتي
فشارهاي والدين و جامعه ،رشته خود را انتخاب كرده باشند.
تحمل فشارهاي قبل از دانشگاه و بعد از آن ،استرس زيادي
ايجاد كرده و اگر چه در ظاهر اكثر آنها هويتي شكل يافته
دارند ،ولي ممكن است در صورت ايجاد تغییر در شرايط،
دچار بحرانهاي هويتي و حتي تغییر وضعیت هويتي نیز
گردند؛ بنابراين ،طبیعي است كه افراد نبايد چندان انگیزهي
پیشرفتطلبي خوبي داشته يا پیشرفت تحصیلي آنها در
حد مطلوب باشد .تعداد بااليي از دانشجويان مشروطي و

پیدا نمايند .در صورتي كه اين رابطه در دانشجويان شاهد
مشاهده نشد.
در راستاي آزمون فرضیه پنجم پژوهش ،نتايج آزمون
ضريب همبستگي پیرسون نشان داد كه بین سبک هويت
جهتگیري سردرگم /اجتنابي با پیشرفت تحصیلي
دانشجويان شاهد رابطه معنيداري وجود ندارد؛ بنابراين،
فرضیه پنجم پژوهش تأيید نشد .نتايج اين فرضیه با نتايج
يافتههاي برزونسكي و همكاران [ ]39و بويد و همكاران
[ ]11كه دريافتند هويت سردرگم /اجتنابي رابطهاي منفي
با عملكرد تحصیلي دارد ،رضايي [ ]41و آقاجاني ،فرزاد و
شهرآراي [ ]42و شمساسفندآباد و همكاران [ ]24همسو
نميباشد ،اما با نتیجه پژوهش غالمعليلواساني و دراني
[ ]43كه نشان دادند اثر سبک هويت سردرگم /اجتنابي بر
پیشرفت تحصیلي معنيدار نیست ،همخواني دارد.
در تبیین اين فرضیه ميتوان گفت افراد داراي سبک
هويت سردرگم /اجتنابي تا جاي ممكن از رويارويي با مسائل
مربوط به هويت دوري ميكنند ،در اين بین ،دانشجويان
شاهد به دلیل جو عاطفي خانواده كه يكي از عوامل مؤثر در
شكلگیري هويت ميباشد ،بیشتر از افراد ديگر دچار
سردرگمي و اختالل در هويتيابي ميشوند .اين سردرگمي
در تكالیف درسي نیز بروز پیدا ميكند و با وجود برخورداري
از امتیازات ويژه خانواده شهید ،اما بالتكلیفي و عدم تمايل
براي رويارويي با مسائل را تجربه ميكنند؛ بنابراين ،عدم
ثبات در هويت ،عدم ثبات در تصمیمات را به دنبال دارد و
اين عدم ثبات در تصمیمات نیز بر روي تكالیف درسي تأثیر
ميگذارد .لذا نميتوان بین دو متغیر غیرثبات رابطهاي به
دست آورد.
در راستاي آزمون فرضیه ششم پژوهش ،نتايج آزمون
ضريب همبستگي پیرسون نشان داد بین سبک هويت
جهتگیري اطالعاتي با پیشرفت تحصیلي دانشجويان
غیرشاهد رابطه معنيداري وجود ندارد؛ بنابراين ،فرضیه
ششم پژوهش تأيید نشد .اين يافته با نتايج تحقیقات
برزونسكي و همكاران [ ]13و برزونسكي و كوک [ ]15مبني
بر گرايش به عملكرد تحصیلي باال ،بويد و همكاران [ ]11كه
نشان دادند سبک اطالعاتي رابطه مثبتي با موفقیت
تحصیلي دارد ،همخواني ندارد .همچنین با نتايج
پژوهشهاي عبديزرين و همكاران [ ]33و غالمعليلواساني
و دراني [ ]43و شمساسفندآباد و همكاران [ ]24نیز همسو
نیست.
بر اساس نتايج حاصل از پژوهشهاي برزونسكي و
همكاران [ ]39افراد با سبک هويتي اطالعاتي داراي اهداف
تحصیلي و شغلي روشن هستند و در تكالیف و وظايف
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بهصورت قطعي تعیین نمود .روابط غیر قابل انتظار بین
برخي از متغیرها ،ميتواند ناشي از تأثیرات متغیرهاي
ديگري غیر از متغیرهاي تحقیق باشد .يافتههاي حاصل از
آزمون سبکهاي هويت بهتنهايي براي شناختن هويت
جوانان كافي نیست و نیاز به پرسشنامههاي ديگري نیز
ميباشد .پیشنهاد ميشود با برگزاري كارگاههاي آموزشي در
زمینه هويت و هويتيابي براي والدين و اولیاي مدرسه،
تشكیل كالسهاي دورهاي كوتاهمدت براي دانشجويان
بهمنظور شناخت هويت و توجه به عاليق و كسب مهارتها
مخصوصاً ارتباطات اجتماعي ،باال بردن سطح علمي
دانشجويان شاهد از طريق برگزاري كالسهاي تقويتي در
دانشگاهها و تشكیل جلسههاي گروهي براي دانشجويان
دانشگاهها جهت باال بردن انگیزه پیشرفت تحصیلي و امید
به زندگي ،زمینه پیشرفت بیشتر دانشجويان فراهم گردد.

اخراج از تحصیل و انصراف دانشجويان ،گواه اين ادعا
ميباشد؛ بنابراين ،بین سبک هويت هنجاري با پیشرفت
تحصیلي دانشجويان غیرشاهد رابطهاي مشاهده نشد.
در راستاي آزمون فرضیه هشتم پژوهش ،نتايج آزمون
ضريب همبستگي پیرسون نشان داد كه بین سبک هويت
جهتگیري سردرگم /اجتنابي با پیشرفت تحصیلي
دانشجويان غیرشاهد رابطه معنيداري وجود ندارد؛ بنابراين،
فرضیه هشتم پژوهش تأيید نشد .اين يافته با نتايج
پژوهشهاي برزونسكي و كوک [ ،]15شمساسفندآباد و
همكاران [ ]24و عبديزرين و همكاران [ ]33همخواني
ندارد ولي با نتیجه پژوهش غالمعليلواساني و دراني []42
همسو است.
در تبیین اين فرضیه ميتوان چنین استدالل كرد كه
افراد داراي سبک هويتي سردرگم /اجتنابي رفتارشان بر
اساس عوامل موقعیتي و لحظهاي تنظیم ميشود و بیشتر از
راهبردهاي اسنادي و شناختي ضعیف استفاده ميكنند
(برزونسكي [ .]44اين افراد به دلیل سطح پايین خودآگاهي،
استفاده از راهبردهاي نامطلوب ،عزت نفس پايین و عدم
توانايي در تصمیمگیري ،اهداف روشني در زندگي ندارند .در
زمینه اهداف تحصیلي نیز سردرگم هستند .گاه ادامه
تحصیل را امري مطلوب ميدانند كه براي پیشرفت هرچه
بیشتر آن تالش ميكنند و گاه آن را كسلكننده ميدانند
كه دچار اهمالكاري تحصیلي ميشوند .يكي از داليل
سردگي دانشجويان غیرشاهد در اهداف تحصیلي ،نبود شغل
متناسب را رشته تحصیلي آنهاست كه باعث يأس و
سردرگمي آنها ميشود .از اين رو ،بین سبک هويتي
سردرگم /اجتنابي با پیشرفت تحصیلي دانشجويان غیرشاهد
رابطهاي به دست نیامد.
برزونسكي [ ]45بیان ميكند كه افراد با سبک هويت
سردرگم /اجتنابي در يک موقعیت بهشدت آسیبپذير قرار
دارند؛ زيرا فاقد تعهد هويت هستند و به همین علت
رفتارهاي مشكلدار و مسائلي چون اختالالت خوردن،
مشكالت مربوط به مدرسه و تحصیل و واكنشهاي
رواننژندي و افسردگي را تجربه ميكنند .بيثباتي هیجاني
و بالتكلیفي و رها كردن ناتمام تكالیف از ديگر ويژگيهاي
اين افراد ميباشد كه همه اين صفات ميتواند توجیهكننده
اين عدم رابطه در اين پژوهش باشد.
اين پژوهش با محدوديتهايي مواجه بود ،از جمله:
نمونه پژوهش محدود به دانشجويان شاهد دانشگاه رازي
بود ،بنابراين ،نميتوانیم با قاطعیت ادعا كنیم كه يافتههاي
ما قابل تعمیم به ساير جوامع ميباشد .به دلیل ماهیت
تحقیق نميتوان جهت تأثیرات روابط بین متغیرها را
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