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   مقدمه -1-1

ي به موضوع هویت توجهبار، اریکسون خاسته از مکتب روانکاوي است ولی اولینمفهوم هویت بر

بعدها این تعریف توسط افراد زیادي  که که تعریفی علمی از هویت ارائه داداي کرده و اولین فردي بود ویژه

ترین اساسی. )1386 شامیر، شهرآراي، فرزاد،(سعادتی اترمن وآرچر مورد تحلیل قرار گرفتاز جمله و

 ،می باشد "خود"آگاهی و پذیرش وجوانی و بزرگسالی تا ن تکلیف هر فرد در زندگی، از نوزادي و کودکی

 ،1هیون( کسب نموده و کیستی خود را دریابدکه فرد در تالش است تا احساسی از هویت خود  به این معنا

ها و ترین کوششگیرد و منبع شدیدنیاز به احساس هویت از شرایط هستی انسان سرچشمه می ).1994

 ردار باشد. لذا براي به دستتواند از سالمت روانی برخونمی »نم« هاست چون شخص بدون احساسکشش

 کندنوجوان به طور مداوم براي کسب هویت تالش مییک  .گذار نیستآوردن (من) از هیچ کاري فرو

ها بسیار ي کنونی که سرعت تغییر و تحول در آني پیچیدهدر جامعه .)1388ایروانی، یوسفی حمیدي، (

رکاري یابی براي بسیاري از نوجوانان دختر و پسعصر انفجار اطالعات مشهور است، هویتزیاد است و به 

، اخیرا باشدمیهویت تحصیلی که یکی از انواع هویت  ).1387(اکبري، بس دشوار و گاهی طوالنی است 

اعی است که هاي اجتممدرسه نیز از جمله نهاد. در ادبیات روانشناسی هویت جایگاه خود را پیدا کرده است

ي بر زندگی نوجوان و تعریف آنان از خود نقش مهمی دارد. که بر همین اساس بسیاري از پژوهشگران حیطه

  ).1390(حجازي، امانی، یزدانی، اند ي مهمی از هویت فردي دانستههتحصیلی را جنب

اند بر تهها به کمک فکر خود توانسویژگی اساسی انسان برخورداري از قدرت تفکر است. انسان

خودشان در مورد چگونگی انجام  يافراد با سبک ویژه چنینهاي پیچیده و متغیر مسلط شوند و هممحیط

هاي هاي تفکر به شیوهسبک ).1393، افروزآذر دخدایی، پورغالمی،فاتحی، عب( کنندها فکر میکار

 3). استرنبرگ و گریگورنکو0062، 2(ژانگ شودهایشان گفته میترجیحی افراد در استفاده از توانایی

هاي آموزشی به پرورش نیافتن یا هاي تفکر  به ویژه در موقعیت) معتقدند که عدم توجه به سبک2000(

  .شودمنجر می هاتوانایی گرفتندهنادی

                                                
1. Heaven 
2.Zhang  
3. Sternberg & Grigorenko 
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اول  هايسال در مراقبش و کودك یک بین که شودمی گفته پایداري و عمیق ارتباط به  دلبستگی

 ،هیجانات جسم، ذهن، قبیل از فرد زندگی هايجنبه تمام عمیقی طور به مسأله این ،شودمی برقرار زندگی

دلبستگی عنصر ). 1999، 4و بوریس و زینا شاو(هین دهدمی قرار تأثیر تحت را فرد هايارزش و ارتباطات

 گیريشکل). 1389بهادري، ، امیري، مولوي، بخشجهان( روداساسی تحول طبیعی انسان به شمار می

. دلبستگی در جریان شودمی ترشناختی کودکان عمیق هايناییادلبستگی نیاز به زمان دارد و همپاي تو

و به  یابدتسري می تريپیش از پیش وسیع هايزندگی از مادر به نزدیکان و باالخره در گروه يچرخه

  ). 1388ی، جاللی، (باقري، بهرام آیدمی شخصیت فرد در دهیصورت عامل مهمی براي ساخت

به  را ربیتوت تعلیم متخصصان نظر هاسال که است میهم موارد جمله از فرزندان و والدین ارتباط

ستقالل و ي نوجوانی تمایل به کسب ا). نوجوانان در دوره1390(رحمانی، محب،  خود جلب کرده است

یزگار، رند (پرهود داده و با والدین خهویتی مستقل دارند اما خواه و ناخواه بیشترین ارتباط را با خانوا

خواهد ت بلوغ مینوجوان با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و برخورد با تحوال ).1388محمودنیا، محمدي، 

ها و رزشبرابر ا ان درسازي کند. مخالفت و ستیز نوجوانان با والدین خود و عصیان آنویت خود را از نو بازه

توان یمز سایرین است. ن براي تثبیت هویت و جدا نمودن هویت خویش اهاي دیگراها و دخالتقدرت

از  ).1388یدي،(ایروانی، یوسفی حمباشد ي او میهر نوجوانی خانواده ي سرنوشت واقعیتعیین کننده گفت

یابی ي هویتهمسئل دهند، بایستی بهل مییآنجا که نیروي محرکه و پویاي جامعه ما را بیشتر نوجوانان تشک

ها را آن موفق وشان اهمیتی بیش از گذشته داد و براي یافتن هویتی سالم نوجوانان خصوصا هویت تحصیلی

  یاري کرد. در این راه 

   بیان مسئله -1-2

 1950ل شخصیت، براي اولین بار در سال وي تحبه عنوان یکی از موضوعات مهم حوزه» هویت من«

ترین تکلیف دوران اجتماعی اریکسون، مهم –حول روانیي تتوسط اریکسون مطرح شد. براساس نظریه

یکی از مسائل عمده که نوجوان   ).2001، 5(شوارتز  گیري یک احساس هویت پایدار استنوجوانی شکل

هایی نظیر گیري هویت فردي اوست و این بدان معناست که او باید به سوالله شکلأمس ،شودبا آن روبرو می

پاسخ دهد. جستجوي هویت شخص متضمن این است که شخص تشخیص » روم؟می به کجا«و » من کیستم؟«

دهد که براي او چه چیزهایی مهم و چه کارهایی ارزشمند است و نیز متضمن تنظیم معیارهایی است که وي 

 .)1382 طالبیان شریف، گودرزي،د (ها بتواند رفتار خود و دیگران را هدایت و ارزیابی کنآناساس بر

یابد. میت خاصی یدر دوران نوجوانی به موازات رشد فیزیکی، شناختی، اجتماعی و عاطفی اهم بییاهویت

که جایگاه اجتماعی من کجاست؟  کنندمیدر این دوران بسیاري از نوجوانان با شور زیادي از خود سؤال 

                                                
4.Hinshow , Boris & Zeanah 
5. Schwartz 



  
 

4 
 

 ايسازه 6لیتحصیهویت  ).1388شریفی، محمدي، ، پورنسب(حسینی من چه خواهد بود؟تحصیلی  يرشته

 پژوهشی جدیدي در روانشناسی هویت است يو حوزه کنندمیاست که اخیرا محققان از این واژه استفاده 

که فرد با فقدان یا وجود  موقعیتی است ،تحصیلیهویت  یا منزلت پایگاه). 1390(حجازي، امانی، یزدانی،

تحصیلی را مطرح سون چهار نوع هویت . واز و ایزاک)2004، 7(رومانو ر داردقرادر آن  دکاوش یا تعه

، هویت تحصیلی 9)زودرس( رو، هویت تحصیلی دنباله8درگمسر: هویت تحصیلی مغشوش یا کنندمی

(حجازي، امانی،  که هر یک ویژگی و تعریف خاص خود را دارند 11و هویت تحصیلی موفق 10رسدیر

هویت تحصیلی موفق  افرادي با، ن شده کهمثال در تعریفی از هویت موفق چنین بیا براي ).1390یزدانی،

و عالیق تحصیلی خود  هاو نسبت به این ارزش داننداهداف خود را یادگیري در مدرسه می ترینیکی از مهم

 . ) 2008(واز و ایزاکسون ،حاصل شده است  که این تعهد هم در پی یک دوره اکتشاف بینندرا متعهد می

تحصیلی  هايبهتري در زمینه کنند و عملکرد گیرا در امور تحصیلی درکه خود ر شودهمین تعهد باعث می

افراد داراي هویت تحصیلی ، نیز بیان شده که یا به طور مثال در تعریف هویت تحصیلی سردرگم داشته باشند.

است. به دلیل عدم تعهد و سردرگم تعهدي نسبت به امور تحصیلی ندارند و اگر تعهدي هم باشد بسیار کم 

زندگی و شغل مشخص نیستند و جهت و  يچنین فردي در زندگی دنبال یک جهت و فلسفهتشاف اک

 - استک و الحارتی و واز( شودبه سرعت و سادگی به موضوعات مختلف و متناقض جلب می هاآن يعالقه

ح هویت تحصیلی نه به عنوان یک ویژگی ثابت بلکه به عنوان بخشی از طر. )2009 ،12ایزاکسون و اودن

واز و ایزاکسون هویت تحصیلی بخش  يه). به گفت2008، 13(کلگ شودمیزندگی شخص درك  يپیچیده

قادرند زمانی که براي مختارشان هاي خودبا مهارتها است که آن آموزان(هویت خود) دانش از ايویژه

عباسی، علیپور، ق، ییال(شهینی الزم و مطلوب است را شناسایی و تشخیص دهندشان هايچالش کردنآشکار

  ). 2014 ،یخچالیحاجی

 يو تجربه آمديکار هدفمندي، باورهاي بی از انواع شایستگی، خودمختاري،هویت تحصیلی بازتا

آن ي دارند و مشخصه شاندرس با همساالن ومعلمهاي در کالس رایجی است که نوجوانان هايهیجان

). هویت تحصیلی همچنین اشاره به 2002 14،و ال ر(روز تحصیلی است هايچگونه عمل کردن در عرصه

، فراهانی، امانی، یزدانی، حدادي، زرپور، نژاد(رحیمی دارد آمديکارخودرفتارهاي تحصیلی، صالحیت و 

در چند جمله خالصه  تواندمیهویت تحصیلی دقت الزم را در توضیح اصطالحات ندارد بنابراین ن). 2011

                                                
6. Academic identity 
7. Romano 
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11. Academic identity achievement 
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شناختی  هايکرده است که به تفاوت فرآیندالگویی را مطرح  16زونسکیبر). 2011، 15(کیگ لیشود 

هویت  هاياین الگو شامل سبک .کید داردأنوجوانان در ساخت و نگهداري و انطباق هویت خودشان ت

باشد. افراد با سبک هویت اطالعاتی، آگاهانه به جستجوي میاطالعاتی، هنجاري و سردرگم/ اجتنابی 

این افراد  دهند.میپردازد و سپس اطالعات مناسب خود را مورد استفاده قرار می هانآ اطالعات و ارزیابی

تحصیلی  دمحیط تحصیلی از خودمختاري تحصیلی و عملکر داراي اهداف تحصیلی مشخص هستند و در

با ها گیريتصمیم. افراد با سبک هویت هنجاري در مواجهه با موضوعات هویت و خوردارندبیشتري بر

و داراي اهداف تحصیلی مشخص هستند  کنندمیمرجع همنوایی  هايتظارات و دستورات افراد مهم و گروهان

موارد تعلل و  يافراد با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی درهمه شوند و انعطاف ناپذیرند.میو از بیرون کنترل 

فاقد  دارند و گیريتصمیمت و درنگ زیادي دارند و تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعا

، پاشا ر(صاب خوردارندتحصیلی بر هايروشن هستند و از سطوح پایین مهارت اهداف تحصیلی ثابت و

  ).1392شریفی، 

و سرانجام در ها که در توانایی و استعداد و رغبت هستند هاییافراد در ابعاد مختلف داراي تفاوت 

شودکه افراد در مسیر تحصیلی و میباعث  هاتوجه به این تفاوت کند کهمینمود پیدا  هاسبک تفکر آن

از توانایی  واقعیتخمین غیر آموزاندانش 17شغلی مناسبی هدایت شوند. معموال به سبب تفاوت سبک تفکر

یک معلم باید بداند که عملکرد ضعیف ). 1390 (کدیور، جوادي، ساجدیان،آید میآنان به عمل 

آموز و هاي تفکر دانشعلت عدم توانایی نیست بلکه به خاطر عدم تناسب بین سبکآموز همیشه به دانش

هاي تفکر و توانایی یک نیروي همخوانی بین سبک). 2002ژانگ، ( انتظاراتی است که معلم از او دارد

نجام شود از ااست، پس افرادي که تصور می تر از مجموع اجزاي آنکند که بسیار افزونافزایشی ایجاد می

ها با کسانی که آن را هاي تفکر آنکاري ناتوانند، ممکن است به خاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک

و درك  آموزانتفکر اغلب دانش هايشناخت سبک). 1391زاده، کنند همخوانی ندارد (قلیارزیابی می

ت یشناسی اجتماعی اهمنظر روانو... از م با عواملی چون پیشرفت تحصیلی، سن، جنسیتها ارتباط میان آن

  ). 1998(استرنبرگ وگریگورنکو،  دارد

ماند. میزندگی نسبتا پایدار  يو در گستره گیردمینیز از دوران کودکی شکل  18دلبستگی سبک

خاص را در افراد  هايبسیاري نشان داده است که هر الگویی از دلبستگی مجموعه ویژگی هايپژوهش

دهد و مبناي تعامالت و میثیر قرار أرا تحت تها ط نزدیک و تجارب هیجانی آنانگیزد و روابمیبر

ي دلبستگی شالودهدهد. میآنان را در نوجوانی و دوران بزرگسالی شکل فکري و عاطفی  هايچارچوب
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گیري موفق هویت که با و برشکل کندریزي میرشد عاطفی و اجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی

، 19براساس پژوهش مولر. )1388جاللی، بهرامی، (باقري،  گذاردتأثیر می ،ت روانی ارتباط داردسالم

هاي اند یکی از سبک% کودکانی که در معرض بد رفتاري والدین بوده76 ،)2000( 21و لیمیو 20سیکولی

   اند.ایمن را آشکار کردهدلبستگی نا

 افراد گرا. خانواده استو  نقش پدر و مادر ،هویتگیري م دخیل در شکلهبسیار م یکی از عوامل 

فرزندان آگاه  خانواده و عملکرد خود بر سالمت و شکوفایی عاطفی وج تأثیر از والدین ویژه به جامعه

بی (نوانند کمهیا  را براي فرزندان خویشکننده که فضایی آرام و متعادل و حمایت باشند، سعی خواهند کرد

 يک خانوادهیاطالعاتی در پردازش مسائل خود دارند احتماال در  گیريهتجنوجوانی که ). 1380نژاد، 

حمایتی  می وصمی ومختلف نوجوانان در یک ج هايقاطع و مطمئن رشد یافته است. والدینی که به خواسته

بیش از  هايزاديکه با دادن آوالدینی دهد. میدهند، الگوي سالمی از رشد هویت را پرورش میسالم پاسخ 

را ها آن گیريبا موقعیت مختلف تصمیم خوردو در بر گذارندمیرا به حال خود واها د به نوجوانان آنح

 مودنیا،(پرهیزگار، مح گردد هاتواند ایجاد سردرگمی در وضعیت آنمیاین عامل  کنندمیهمراهی ن

ابط ان رون خود و فقدسازي محیط روانی و عاطفی فرزنداي والدین به سالمعدم توجه ).1388محمدي، 

مشکالت  ي ازارهاي عاطفی و انگیزشی و مشکالت روانی و بسیمناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبود

تر ویا بدتر درگیرشدن والدین در زندگی نوجوانان بر به ).1390(رحمانی، محب، سازد دیگر روبرو می

کنند و به میگفتگو  شانآینده با نوجوانانوقتی والدین براي تأثیر دارد. ها شدن فعالیت آموزشی آن

 یابندمیري دست دهند نوجوانان به نمرات بهتمیعالقه نشان شان هايو به برنامه کنندمیتوجه  شاننمرات

ي دوره ي هویت درمسئله ).1385، سعادتمند، خسروي، حیدري، جندقی، پوراعتماد، ملکمحمدي(زاده

سازان آموزان آیندهچرا که دانشي بسیار مهمی است آموزان مسئلهدانش نوجوانی خصوصا هویت تحصیلی

عیت که وض حال پژوهش حاضر سعی بر این داردها از ضروریات است. جامعه هستند و توجه کردن به آن

ن آاضر بر حپژوهش  ذکر شدهبا توجه به مطالبی  آموزان را مورد بررسی قرار دهد.هویت تحصیلی دانش

 حصیلیهاي دلبستگی و جو عاطفی خانواده با هویت تهاي تفکر، سبکخص نماید آیا سبکاست که مش

  بینی کنند.توانند هویت تحصیلی را پیشاي میها تا چه اندازهاي دارند و این متغیررابطه

   ضرورت و اهّمیت پژوهش -3 – 1

نیاز حکم از هویت پیشیک حس منسجم و م هویت است. داشتن ،نوجوانیي م دورههیکی از مسائل م

 - روانی هايآسیبساز تواند زمینهمیشخص در طول زندگی است و عدم تشکیل چنین حسی  يرشد بهینه

                                                
19. Muller  
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. نوجوان و جوانی که کندمیهویت تالش و فعالیتی است که فرد دنبال  گیرياساس شکل اجتماعی باشد.

را ارزشیابی  هارود و آنمیمتضاد  گوناگون و گاه هايهویت خویش است به جستجوي ارزش يتشنه

نوجوانی  يفرد در دوره شود.میبحرانی، احساسی از هویت براي وي ایجاد  يو در پایان این دوره کندمی

مناسب و هاي و بعد در جستجوي یافتن پاسخ کنندمیهویت خود در ذهن مطرح  ياغلب سؤاالتی درباره

داند کیست و میهویت خود این است که نوجوان ن يسؤاالتی دربارهایجاد  هايمنطقی هستند. یکی از علت

یت تحصیلی مشخصی داند آیا درس بخواند یا نه، چطور و کجا درس بخواند و در یک کلمه هومینچیست. 

شود و در نوجوانی هم خاتمه میآغاز ناحساس هویت در نوجوانی  ).1387(اکبري،  براي خود ندارد

کودکی با ایجاد احساس اعتماد یا عدم  ياریکسون هویت نهایی از همان دوران اولیه یابد. به اعتقادمین

و رشد هویت همیشه در نوجوانی خاتمه  گیردمیاعتماد نسبت به افراد و جهان پیرامون کودك شکل 

شده  یابی انجامي هویتنتایج تحقیقاتی که در زمینه). 1382ري ماسن،کیگان، هوستون،کانجر، (هن یابدمین

افتد ولی درصد کمی از افراد تا پایان ي نوجوانی اتفاق مید که هر چند هویت بیشتر در دورهندهنشان می

  ).1387غرایی، ( یابندنوجوانی به یک هویت مستقل دست می

دبیرستانی  آموزاندانش یابیدر ارتباط با وضعیت هویت 1385در پژوهشی که توسط حقیقی در سال 

 به کسب هویت پیشرفته آموزاندرصد از این دانش 5/34حاکی از آن است که تنها  هایافتهانجام شده بود 

درصد این  88/62. انددرصد آن ها به نوعی در کسب هویت شکست خورده 5/65(موفق و سالم) و 

درصد آنان داراي هویت آشفته و  91/48. خوردارندبراساسا از یک هویت تعویق افتاده  آموزاندانش

عامل در عملکرد  ترینندرسون مهمآگراهام و هویت زود شکل گرفته را تجربه کردند. هادرصد آن 97/53

هویت تحصیلی را به صورت یک تعهد ها دانند. آنمیتحصیلی را هویت تحصیلی  يتحصیلی و انگیزه

 آیندی در فردرون امیديشخصی نسبت به کسب برتري، میل به اصرار بر چالش، تالش، شور و اشتیاق، نا

هایی گیرد رفتارمیآن قرار در آموزکه دانشهویت تحصیلی  هاي. براساس سبککنندمییادگیري تعریف 

  ). 2008، 22گراهام و آندرسون( شودمیبرد متفاوت میرا که براي امور تحصیلی خود به کار 

تفاوت هویت قرار براساس تحقیقات واترمن درصد کسانی که در مقاطع مختلف تحصیلی در حاالت م

آخر دبیرستان و سپس  هايبه سالتحصیلی قبل از دبیرستان  هاي متفاوت است. هر چه از سال گیرندمی

 نظراناز صاحب ايعده یابد.میرسند افزایش میشویم تعداد افرادي که به کسب هویت میدانشگاه نزدیک 

 های است که در آن افراد در کاوش در جهان بینیآزمایش ياعتقاد دارند که دوران نوجوانی مانند یک دوره

از طرفی ناراحت این موضوع هستند که امروزه  نظرانپردازند. همین صاحبمیو عالیق گوناگون خود 

به شکل  رهاتحصیلی به صورت خرد در خانواده و مدارس، و به صورت کالن در سطح کشوهاي رقابت

را در این  هاگیرد و به شکلی آنمیرا از نوجوان  کاوال جستجو و کندو، مجايحرفههاي و یا فشار هاالمپیاد

                                                
22  .Graham & Anderson 
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انان به طور موقت از تحصیل این است که بعضی از نوجو ايچنین پدیده يسازد. نتیجهمیقسمت محروم 

گوناگون  هايکنند تا بتوانند سر فرصت و در خلوت به مسیر زندگی خود فکر کنند و هویتمیگیري کناره

   ).1387اکبري،( ه محک آزمون بگذارندرا ب

 ايبــه گونــه آمــوزانآموزش و پرورش در عصر حاضــر، چگــونگی تربیــت دانــشکی از مسائل اساسی ی

و  با شرایط پیچیده و بسیار متغیر دنیاي امــروز و شــرایط پــر چــالش آینــده، متناســبها است که سبک تفکر آن

نچــه آهــاي بســیار کمتــر از گویــد: ســبک) مــی1997( اســترنبرگ  ).1384(رضوي و شیري،  هماهنگ باشد

هــا و استحقاقش بــوده مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بیشــتر بــر عملکــرد افــراد اهمیــت داده شــده اســت. شکســت

گونــاگونی نشــان هــاي پــژوهشهاســت. ها نسبت داده شــده، اغلــب ناشــی از ســبکهایی که به تواناییموفقیت

و... مــرتبط هســتند تحصیلی پیشرفت، گیريمسئله، تصمیمحلي خالقیت، تفکر با فرآیندها هايکه سبکدادند

ثیر أوالــدین ســبک هــاي افــراد را تحــت تــ هايتحصیلی، سبک يو عواملی مانند فرهنگ، جنسیت، سن، رشته

تفکــر نســبی اســت و در هــاي ). محققان معتقدند خوبی و بــدي ســبک1382پور و سیف،میاما ( دهندمیقرار 

 دارنــد پــذیريتفکــر انعطــاف هــايســبک يمتفــاوت اســت و افــراد در ارائــه هــاان و موقعیــتطول زمــان، مکــ

  ). 2005، 23(کراس

دلبســتگی دلبســتگی تــأثیر چشــمگیري بــر رفتــار فعلــی و آتــی او دارد.  يتعامل مادر با کــودك در دوره

 درشــان هــايلدینی که نیــازفکري زیاد والدین و فرد مراقب، وا هاياست بنا به دالیلی از جمله گرفتاريممکن 

(جهــان بخــش، خطربیفتــد  خبــر ندارنــد و ... بــهشــان فرزنــد هاينشده و در نتیجه از نیاز ءکودکی ارضا يدوره

توانــد مســائل آتــی در زنــدگی از قبیــل والد مــی –الگوي دلبستگی کودك ). 1389 امیري، مولوي، بهادري،

بت بــه مســائل و مشــکالت نگــرش فــرد را نســي هوانــد شــیوتمشکالت تحصیلی، عاطفی و غیره باشد و نیز مــی

هــاي ارتبــاط بــین دلبســتگی والــدینی و وضــعیت)، 1999( 24و کاســتا آلمیــدا  ،باربوسا، ماتوس مشخص سازد.

هــاي تفــاوتي وجود نتایج نشان دهنده کههویتی را در یک نمونه از نوجوانان پرتقالی مورد بررسی قرار دادند

نقــش مهمــی در  ،دلبســتگی و وضــعیت هــویتی زودرس بــود. ارتبــاط بــا مــادر هــايمتغیــرجنسی در ارتباط بین 

. نوجوانــان بایــک وضــعیت هــویتی ســردر گــم در کــردگرایش به وضعیت هویتی زودرس در پسران ایفــا مــی

  دلبستگی ایمن کمتري را گزارش نمودند.  ،هاي هویتیمقایسه با سایر وضعیت

کودك در خانواده . کندمیپیوند بین کودك و محیط را فراهم که خانواده نخستین پایگاهی است 

سخن گفتن  هاي، شیوهیابدمی، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد گیردمیجهان فرا ياولیه را دربارههاي نگرش

 گیردمیشکل تش ، اخالق و روحیاهاگیرد و سرانجام نگرشمیاساسی رفتار را یاد  هايهنجارآموزد، میرا 

یکی از مهمترین وظایفی که خانواده نقش بسیار مهمی در آن ). 1390 (رحمانی، محب، شودمیتماعی و اج

                                                
23 . Keras 
24. Matos ,  Barbosa  , Almeida  &  Costa                       
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گیري ي نگاه والدین بر نوجوان نیز در شکلباشد. نحوهجوانان مینودارد توجه به فرزندان مخصوصا 

رند در آینده به گذاراست یعنی چنانچه والدین، نوجوان خود را فردي تنبل به حساب آوشخصیت او تأثیر

معموال والدین هم مسئول فرزندان ). 1387(اکبري، سازدگیري شخصیت و هویت وي لطمه وارد میشکل

آیند و هم مسئول فرزندان بزهکار، عصبی، میبه حساب  خوان، سازگار و درسصالحیتمؤدب، با

خواهند ولی با وجود می شانفرزندانرا براي  هابهتریناي والدین به گونه يشوند. همهمیشناخته  نخواندرس

 يبر فرزندان به نتیجه گذاريبراي تأثیرها مواردي روش آنشرافتمندانه است در که این هدف بسیار این

  ). 1391 (صادقی، حسینی، شودمیدلخواه منجر ن

راحتی  کنند که نظرات خود را حتی اگر مخالف نظرات والدین باشد بهوقتی نوجوانان اجازه پیدا می

ي احترام بنگرند و در عین حال نظم و کنترل متعادل در خانواده ابراز کنند و والدین غیر عقاید آنان را به دیده

برقرار سازند و بر موفقیت تحصیلی فرزندان خود تأکید ورزند و آنان را در این راه تشویق کنند، طبعا رشد 

  ).1388(ایروانی، یوسفی حمیدي،  یت همراه خواهد شدهایی نیز با موفقهویت نوجوانان در چنین خانواده

خانوادگی که هم فردیت و دلبستگی  بسیاري از محققان از جمله کوپر و کارلسون براین باورند که جو

با ). 1388 (پرهیزگار، محمودنیا، محمدي، شوددهد باعث رشد هویت نوجوانان میمیرا مورد توجه قرار 

آموزان را هویت تحصیلی دانش کر، دلبستگی و جو عاطفی خانواده تا حدوديهاي تفکه سبکتوجه به این

گذار و قضایی و هاي تفکر قانوناي که به طور مثال افراد داراي سبکگونه کنند بهبینی میپیش

کارانه با داشتن دلبستگی ایمن و جو عاطفی مساعد و مناسب موجود در خانواده و داراي هویت موفق محافظه

سبک رسد که توجه به این سه متغیر(میتر از سایرین در وضعیت تحصیلی مطلوب قرار دارند. به نظر بیش

آموزان از در دانش تحصیلی تواند براي ارتقاي هویتعاطفی خانواده) می تفکر، سبک دلبستگی و جو

 رخوردار باشندرو یا دیررس به سمت هویت موفق از اهمیت و ارزش بسیاري بهاي سردرگم ، دنبالههویت

اي با تواند رابطههاي ذکر شده میکه متغیرآموزان و اینحال پرداختن به وضعیت هویت تحصیلی در دانش

  .باشددالّ بر اهمیت و ضرورت این پژوهش میهویت تحصیلی داشته باشند 

  هاي پژوهشسؤال -4 – 1

  ؟ رابطه دارد آموزانتفکر با هویت تحصیلی دانش هايآیا سبک  – 1

  رابطه دارد؟  آموزاندلبستگی با هویت تحصیلی دانش هايآیا سبک  – 2

  رابطه دارد؟ آموزانعاطفی خانواده با هویت تحصیلی دانش وآیا ج – 3

 بینیواده هویت تحصیلی را پیشعاطفی خان وج دلبستگی و هايتفکر، سبک هايآیا سبک -  4

  کند؟می
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   اهداف پژوهش - 5 – 1

عاطفی خانواده با هویت ودلبستگی و ج هاي، سبکهاي تفکري سبکرابطهین تعی هدف اصلی:

  .آموزانتحصیلی دانش

   ف فرعیاهدا

  تفکر با هویت تحصیلی.  هايسبک يتعیین رابطه – 1

  دلبستگی با هویت تحصیلی.  هايسبک يتعیین رابطه – 2

  عاطفی خانواده با هویت تحصیلی.  وج يتعیین رابطه – 3

 .عاطفی خانوادهودلبستگی و ج هاي، سبکتفکر هايهویت تحصیلی براساس سبک بینیشپی – 4

  پژوهش هايریمتغ -6 – 1

   بینپیش هايمتغیر

  عاطفی خانواده  وج –دلبستگی  هايسبک –تفکر  هايسبک

  متغیر مالك 

  هویت تحصیلی 

  تعریف مفهومی  7 – 1

 هايیستگی، خودمختاري، هدفمندي، باور: هویت تحصیلی بازتابی از انواع شاهویت تحصیلی

دارند و  شانرایجی است که نوجوانان در کالس درس با معلمان و همساالن هايهیجان يو تجربهآمدي کار

  ).2002(روزر و ال ،  تحصیلی استهاي در عرصهکردن آن چگونه عمل يمشخصه
  

 يبراساس نظریه ی کرده است.تفکر را معرفهاي رابرت استرنبرگ مفهوم سبک: تفکر هايسبک

هاي تفکر نام دارد. که در واقع سبک هايسبکمتفاوت افراد در پردازش اطالعات،  هاياسترنبرگ شیوه

سلیمانی، ؛ به نقل از 1998استرنبرگهستند( هاترجیح دادن چگونگی استفاده از توانایی هايتفکر روش

1388.(  

که با افراد خاصی در زندگی خود وند عاطفی عمیقی گی عبارتند از پی: دلبستدلبستگی هايسبک

کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام میتعامل  هاشود وقتی با آنمیکه باعث کنیم طوري میبرقرار 

   ).1388کنیم(محمودي، میآرامش را در کنار خود داریم احساس  هاآنکه استرس از این
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با هم  دهخانواد ارتباط و طرز برخورد افراي هاطفی خانواده، نحوع ومنظور از ج: عاطفی خانواده وج

الت یا عدم و چگونگی دخ به یکدیگرها آن يو عالقه احساساتاست. نظر افراد خانواده نسبت به هم، 

 وج .دهدینشان م ارتباط ایشان را يهبا یکدیگر، نحوها هم و همکاري یا رقابت آن هايدرکارها دخالت آن

 یعتمدار،مؤثر است(شر هایشحاکم بر خانواده و رفتار والدین در چگونگی احساس فرد از خود و توانایی

1388.(   

  

  تعریف عملیاتی  -8 – 1

 يامهکه در پرسشن است اينمره: منظور از هویت تحصیلی در این پژوهش میزان یهویت تحصیل

 ،دیررس ،موفق، سردرگم هویت تحصیلی ي) در چهارطبقه2008( هویت تحصیلی واز و ایزاکسون

   شود.میکسب رودنباله

 يرسشنامهکه از فرم کوتاه پ اينمره در این پژوهش میزانتفکر  هايسبکمنظور از: کرفت هايسبک

   شود.می کسب) 1992(25واگنر –فکر استنبرگ ت هايسبک

ي حاصل از مقیاس میزان نمرهدر این پژوهش دلبستگی  هايمنظور از سبک: دلبستگی هايسبک

   شود.می کسب) 1990(26کولینز و ریددلبستگی بزرگسال 

 يکه از پرشسنامهاي نمره میزاندر این پژوهش منظور از جو عاطفی خانواده : جو عاطفی خانواده

  د. شومی کسب) 1964(27جو عاطفی خانواده هیل برن
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