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Abstract
The purpose of the present study was conceptualizing college students' Academic identity and identifying the components of it as one of the specific types
of the identity, considering the socio-cultural structure and the context of higher education in Iranian
society. To achieve this goal, a qualitative research
method was used. Participants included 56 individuals (25 male students and 31 female students) who
were studying in the fourth to sixth semesters of Ardakan University and sixth to eighth grade M.D. in
medical and dentistry at the medical University of
Shahid Sadoughi in Yazd. Focus groups were used for
collecting data. In two universities, five focus groups
were formed. The results of the theoretical coding
showed that students' identity was composed of five
components: academic commitment, academic selfConcept, future thinking, belonging to university and
personal agency, influenced by factors such as basic
psychological needs and leads to Numerous concequences such as change in academic self-efficacy and
subjective well-being.
Keywords: academic identity, academic selfconcept, belonging, future thinking, personal agency,
academic commitment
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چکیده
هدف پژوهش حاضر مفهوم سازی و شناسائی مؤلّفه های
تشکیل دهندة هویّت تحصیلی دانشجویان به عنوان یکی
- با توجه به ساختار فرهنگی،از انواع خاص هویّت
.اجتماعی و بافت آموزش عالی جامعة ایران بوده است
برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی و
 شرکت.طرح نظریة برخاسته از داده ها استفاده شده است
 نفر دانشجوی مرد25(  نفر56 کنندگان در پژوهش شامل
 نفر دانشجوی زن) بودند که در نیمسال های چهارم31 و
تا ششم مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری اردکان و ششم
تا هشتم مقطع دکترای حرفه ای در رشته های پزشکی
و دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
، برای گردآوری داده ها.یزد مشغول به تحصیل بودند
از روش گروه های کانونی استفاده شد و در دو دانشگاه
 نتایج.مورد بررسی و پنج گروه کانونی تشکیل گردید
کدگذاری نظری نشان داد که هویّت تحصیلی دانشجویان
، خودپنداشت تحصیلی،ایرانی از پنج مؤلّفة تع ّهد تحصیلی
 تع ّلق به دانشگاه و عاملیّت شخصی تشکیل،آینده اندیشی
.شده است
 خودپنداشت، هویّت تحصیلی دانشجویان:کلید واژه ها
 تع ّهد، عاملیّت شخصی، آینده اندیشی، تع ّلق،تحصیلی
تحصیلی
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 دانشکده روانشناسی و علوم،* گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره
تربیتی دانشگاه تهران
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 lمقدمه
امروزه تحصیل در دانشگاه خواستة بسیاری از افراد است و هرساله در سراسر دنیا افراد

زیادی برای ورود به دانشگاه تالش می کنند .در کشور ایران نیز سالیانه ده ها هزار نفر در
رقابتی فشرده ،برای ورود به دانشگاه اقدام می کنند .انتقال به آموزش عالی ،مرحله ای مهم در

چرخة زندگی افراد است و دامنة گوناگونی از هیجانات را در برمیگیرد (استرایهورن.)2016،
همچنین دوران دانشگاه ،زمانی برای ایجاد هویّت های جدید است ( ُکماررایو و دیال)2014،

و متأسفانه برخی از افراد ،برای اتخاذ و سازگاری با هویّت دانشگاهی ،چالش های متعددی
را تجربه می کنند (دافی )2013،و به همین دلیل به نظر می رسد بررسی هویّت در محیط
های دانشگاهی ،یکی از مواردی است که بیشترین اهمیت و ارتباط را برای فهم عملکرد و

شادکامی دانشجویان در این محیط منحصربهفرد دارد (وایت و لوونتال.)2011،

علیرغم اتفاق نظر نسبی که در بین روانشناسان در مورد تعریف مفهوم عام هویّت
وجود دارد ،مفهوم «هویّت تحصیلی» 1تعاریف گوناگونی را شامل شده است و همانطور که
جنسن و جتّن ( )2016متذکر شده اند «هویّت تحصیلی اصطالحی بیثبات است و بهندرت

به شیوهای ثابت در پژوهشهای تجربی تعریف شده است و به همین دلیل ،مشخص نمودن
عوامل تشکیل دهنده آن نیز دشوار است» .مفهوم هویّت تحصیلی بهطور عمده در دو معنی

مختلف بهکاررفته است .یکی از این معانی که مرتبط با «هویّت حرفه ای» 2است ،به هویّت
دانشگاهی اعضای هیئتعلمی و مدرسان دانشگاهها اشاره می کند (بهعنوان مثال پژوهش
کوئیگلی )2011،و معنای دیگر به هویّت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان اطالق میشود،

هر چند به نظر میرسد در مطالعات خارج از ایران ،عمدة تمرکز بر هویّت تحصیلی
دانشجویان بوده است تا دانش آموزان .یکی از پژوهشگرانی که گوناگونی معانی به کار
برده شده برای واژة «هویّت تحصیلی» را مورد بررسی قرار داده است دکانیدا ( )2014می

باشد .این پژوهشگر اظهار می دارد که سازة هویّت تحصیلی در ادبیات موجود از تعریف
واضحی برخوردار نیست .بر اساس بررسی دکانیدا ( )2014برخی از پژوهشگران (مانند

وینترز )2009،3هویّت تحصیلی را مربوط به تح ّول شغلی افراد در بافت آموزش عالی
4
دانسته اند و دیگر پژوهشگران ،این مفهوم را برای اشاره به «هویّت وابسته به دانشگاه»

(فویربرگ« ،)2012،5هویّت آموزشی» (حجازی و همکاران« ،)2010،هویّت دانش آموز» و
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«هویّت وابسته به مدرسه»( 6هاوکینز )2005،به کار برده اند.
بررسی پیشینة پژوهش های انجام شده در مورد دانشجویان ،نشانگر مسیر رو به رشد

توجه به مفهوم هویّت تحصیلی آنها و مطالعة آن از ابعاد مختلف ،بهویژه در سال های اخیر

است .از جملة متغیرهایی که در ارتباط با هویّت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته اند می
توان به پیشرفت تحصیلی (جنسن و جتّن2018،؛ مینز و همکاران2018،؛ کاراناسکین و
کاردلیس ،)2005،شیوة سواد (برزسکی ،)2017،تع ّهد به هدف ،تع ّهد سازمانی و قصد ادامه
دادن تحصیالت (باومن و فلیکس )2017،انتظارات شغلی آینده (جنسن و جتّن،)2016،
پیامدهای مثبت یادگیری (شهنی ییالق و همکاران ،)2014،خودناتوان سازی (کربا ،واز و

ایساکسن ،)2012،فضای مجازی و فناوریهای ارتباطی جدید (کاماچو ،)2012،خودکارآمدی
و حرمت خود ،اهداف و انگیزش خود تعیین شده (اوموندسن و همکاران ،)2005،نوع
دانشگاه ،رشتة تحصیلی ،مقطع تحصیلی و حق انتخاب ،سرمایه اجتماعی ،چشم انداز شغلی،
امید به آینده ،رشتة تحصیلی و درآمد خانواده (افراسیابی و خوبیاری ،)1394،راهبردهاي

يادگيري خودتنظيمي ،اهمال كاري (گزیدری ،لواسانی و اژه ای ،)1394،عملکرد تحصیلی

(احمدی ،)1394،سبکهای تفکر ،سبکهای دلبستگی ،ج ّو عاطفی خانواده (رضازاده
مهرجو ،)1394،اهمال کاری پژوهشی (غالمی )1394،اشاره نمود.
معدودی از پژوهش ها نیز به بررسی عناصر تشکیل دهندة هویّت تحصیلی پرداخته اند.

از جمله دانهام ( )2016در پژوهش خود پنج عنصر شامل« :نظریة خود»« ،نشانگرهای
پیشرفت»« ،7باورهای عاملیّت»« ،8انگیزش و تمایالت» را بهعنوان عناصر تشکیل دهندة

هویّت تحصیلی شناسایی نمود .همچنین دکانیدا ( )2014در پژوهش خود ،هویّت تحصیلی
ّ
متشکل از :جهتگیری آینده ،خودکارآمدی ،اطمینان به تواناییهای تحصیلی و «استقامت»
را
دانسته است .متیوز ( )2014نیز هویّت تحصیلی را متشکل از تفکر در مورد خودكارآمدي،
خودگردانی ،تع ّلق به مدرسه ،درک اهمیت و احترام دانسته است.
علیرغم تفاوت مسائل ه ّویتی در فرهنگها یا بافتهای جغرافیائی مختلف (شهرآرای،

 )1384و همچنین اهمیت «بافت» بر روی تجربة شخصی هویّت تحصیلی (دانهام،)2016 ،

بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینة هویّت تحصیلی دانشجویان در ایران ،نشان می دهد

که تاکنون هویّت تحصیلی دانشجویان ایرانی کمتر با استفاده از روش کیفی و از دیدگاه
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روانشناختی و با تأکید بر بافت آموزشی و فرهنگی جامعة ایرانی مورد بررسی قرار گرفته

است .پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هویّت تحصیلی ،یا در مورد جامعة دانش
آموزان ایرانی بوده یا از دیدگاه جامعه شناختی مانند «نظریة هویّت اجتماعی» 9به این مسئله
پرداخته اند .پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بررسی هویّت تحصیلی دانشجویان در بافت
فرهنگ ایرانی و پیامدهای آن بهویژه در زمینه های عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی

و سالمت روان دانشجویان و همچنین شناخت علمی تری که از فرایندهای روانشناختی

دانشجویان ،برای برنامه ریزان آموزش عالی و متولیان دانشگاه ها در کشور فراهم می آورد،

در صدد پاسخ به این سؤال بود که« :با توجه به ساختار حاکم بر نظام آموزش عالی ایران و
بافت جامعة دانشجوئی ایرانی ،هویّت تحصیلی دانشجویان چگونه است و از چه عناصری
تشکیل یافته است؟»
 lروش
با عنایت به اینکه هدف این پژوهش ،مفهوم سازی هویّت تحصیلی دانشجویان بوده
است ،بر همین اساس از روش کیفی و طرح «نظریة برخاسته از داده ها» (نظریة زمینه ای یا

نظریة داده بنیاد) برای مفهوم سازی هویّت تحصیلی دانشجویان استفاده شد« .پژوهش کیفی

بر معنائی که افراد ذی ربط ،یعنی شرکت کنندگان در فرایند اجرای پژوهش از پدیدة مورد
نظر در ذهن دارند ،تأکید دارد» (بازرگان،1391،ص .)29شرکتکنندگان در پژوهش به روش

نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .نمونه شامل  56نفر ( 25نفر دانشجوی مرد و  31نفر
دانشجوی زن) بودند که در نیمسال های چهارم تا ششم مقطع کارشناسی دانشگاه اردکان و
ششم تا هشتم مقطع دکترای حرفه ای در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه علوم

پزشکی شهید صدوقی یزد مشغول به تحصیل بودند .میانگین سنی شرکت کنندگان 22/15

سال بود .در دو دانشگاه مورد بررسی ،پنج گروه کانونی تشکیل شد :سه گروه کانونی در
دانشگاه سراسری اردکان و دو گروه کانونی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

تعداد شرکت کنندگان در یکی از گروه ها (گروه علوم انسانی)  8نفر و در بقیة گروه ها 12
نفر بود .هدایت گروه های کانونی بر عهده یکی از پژوهشگران این مطالعه بوده است .برای

شناسایی مفهوم هویّت تحصیلی دانشجویان ،از مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شد .سؤال
های مصاحبه در پژوهش حاضر بر مبنای چند عامل از جمله پیشینة پژوهش در زمینة هویّت
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و بر اساس نظریات اریکسن ،مارسیا ،تاجفل تدوین شد .برای گردآوری داده ها از روش
مصاحبة گروه های کانونی استفاده شد .قبل از انجام مصاحبه ،سؤاالت مصاحبة نیمه ساختار

یافته در قالب برگة راهنمای مصاحبه ،تدوین گردید .قبل از شروع هر جلسه و ضبط آن،
ضمن سپاسگزاری از همراهی مشارکتکنندگان در فرایند پژوهش ،شرح مختصری از اهداف

و دالیل انجام پژوهش ارائه می شد و به شرکت کنندگان اطمینان داده می شد که اطالعات و
سخنان آنها محرمانه خواهد ماند و صرف ًا در جهت پژوهش استفاده خواهد شد .تمام جلسات
گروه کانونی توسط نرمافزار ضبط صدا ،ثبت گردید و بعد از آن تمام مباحث مطرح شده در
درون گروه ،به صورت نوشتاری بازنویسی شد و متن کامل جلسات برای کدگذاری ،فراهم

گردید .مشخصات گروه های کانونی این پژوهش در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1مشخصات گروه های کانونی دانشجویان
نوع دانشگاه
سراسری اردکان

علوم پزشکی یزد

گروه ها

گروه درسی

تعداد

مدت زمان مصاحبه

گروه اول

علوم انسانی

 8نفر(5زن و3مرد)

 40دقیقه

گروه دوم

کشاورزی

12نفر(7زن و5مرد)

 74دقیقه

گروه سوم

فنی و مهندسی

12نفر(4زن و8مرد)

 88دقیقه

گروه پنجم

دندانپزشکی

12نفر(8زن و4مرد)

 68دقیقه

گروه ششم

پزشکی

12نفر(7زن و5مرد)

 70دقیقه

جمع

 56نفر

تحلیل داده ها ،ابتدا به صورت سطر به سطر انجام شد .سطر به سطر دادهها که در آغاز

مطالعه برای تولید مقوله ها و مطرح ساختن روابط آنها با یکدیگر ضروری است (اشتراوس

و کربین )1396،و تحلیل خُ رد نامیده میشود .پس از این مرحله به پرورش مقولهها پرداخته

شد .بدین صورت که پس از انجام کدگذاری و شناسایی مفاهیم مستتر در اظهارات شرکت
کنندگان در مصاحبة گروهی ،مفاهیم شناسایی شده دستهبندی شدند و هر یک از این دسته

مفاهیم ،تحت مفهومی گسترده تر و انتزاعی تر که مقوله نامیده می شود جای گرفتند.

در مرحلة کدگذاری محوری به بازچینش دادههایی پرداخته شد که در جریان کدگذاری

باز ،خُ رد شده بودند تا از طریق این بازچینش ،بتوان توضیحات تفصیلی و ویژگیهای

دقیقتری از موضوع مورد بررسی را به دست آورد .برای دستیابی به این هدف ،مفاهیم به
دست آمده در مرحلة کدگذاری باز به مقولههای فرعی مرتبط شدند .به این منظور مقوله ای
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که پژوهش برای شناسایی آن طرح ریزی شده بود و در قسمت های مختلف داده ها قابل

ردیابی و شناسایی بود ،بهعنوان «مقولة هسته» انتخاب شد که در اینجا مقولة هسته« ،هویّت
تحصیلی دانشجویان» بود .سپس کوشش گردید تا رابطة هر یک از مقوله هایی که قب ً
ال
شناسایی شده بودند با مقولة هسته آشکار گردد.

 lیافتهها
 oدر این مطالعه برای شناسایی مفهوم هویّت تحصیلی دانشجویان و مؤلفههای تشکیل
دهندة آن ،در مجموع ده سؤال از دانشجویان شرکت کننده در مصاحبههای گروههای کانونی

پرسیده شد .اساسی ترین پرسش ،سؤال اول بود؛ به نحوی که شیوه و ترتیب طرح پرسش
های بعدی و ادامة جریان مصاحبههای گروههای کانونی ،بر اساس نوع پاسخهای دانشجویان

شرکت کننده به این پرسش ،پیش رفت .سؤال این پژوهش این بود که :مؤلفههای تشکیل
دهنده هویّت تحصیلی دانشجویان کدامند؟ اولین پرسشی که برای دستیابی به پاسخ این
سؤال از دانشجویان پرسیده شد ،عبارت بود از اینکه:
«چه برداشتی از خودتان بهعنوان دانشجو دارید؟»
پرسش از دانشجویان دربارة کیستی خودشان بهعنوان دانشجو ،یعنی برداشتی که از خود

در قالب نقش دانشجو دارند ،اولین و اصلیترین سؤالی بود که برای شناسایی مفهوم هویّت
تحصیلی و مشخص نمودن مؤلفههای تشکیل دهندة آن ،از شرکت کنندگان در گروه های
کانونی پرسیده شد .دامنة پاسخ های دانشجویان مصاحبه شونده به این سؤال بسیار متنوع
بود .از خالل داده های حاصل از کدگذاری باز ،مفاهیم خودتوصیفی ،نظرات دیگران ،جایگاه
اجتماعی ،احساس نسبت به خود ،متمایز بودن ،مفید بودن و باورهای کارآمدی استخراج

گردید .منظور از خودتوصیفی ،ارزیابی های کلی دانشجویان پاسخ دهنده از وضعیت خود

بهعنوان دانشجو بود که در قالب عبارات خود وصفی بیان شدند .این ارزیابیهای کلی شامل
خود وصفی مثبت ،خود وصفی منفی و همچنین شامل ارزیابی فارغ از ارزشگذاری مثبت

یا منفی بود .بهعنوان نمونه دانشجوئی اظهار داشت که« :من نظرم [در مورد دانشجو بودن]
مثبته؛ توی زندگی و خاطرات و تجربه هاش که هیچی،فرصت خوبی برای زمان یادگرفتن و
تحت حمایت خانواده بودن[هم هست] ».دانشجوی دیگری خود را بهعنوان «وقت تلف کن
ترین موجود» و «علاّ ف و بیکار» توصیف نمود .دانشجوی دیگری بیان داشت کهِ :
«صرف
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دانشجو بودن خوبه» و دانشجوی دیگری ابراز داشت که «[نگرشم به دانشجو بودن] خوبه و
واقع ًا سطح فکریم خیلی نسبت به دبیرستان تغییر کرده» .منظور از ارزیابی دیگران ،برداشت

های دانشجو از نظرات دیگر افراد جامعه اعم از خانواده ،اساتید ،همکالسی ها و  ...در مورد
خود بود .نمونة پاسخ هایی که نشانگر اهمیت نظرات دیگران در برداشت دانشجو از خویش

هستند عبارتند از« :خانوادگی وقتی والدین بهت افتخار می کنند حس خوبی هست و باعث
می شود اشتیاق داشته باشی بیایی دانشگاه و درست را ادامه بدهی» .دانشجوی دیگری در
همین زمینه بیان داشت که« :برداشت خانواده و فامیل نسبت به دانشجو اص ً
ال خیلی خوب
نیست همه اکثرا ً میگن که دانشجو موجودی است که پول مصرف می کند و سوادی هم
نداره» .مفهوم جایگاه اجتماعی به برداشت دانشجو از ارزش اجتماعی و جایگاه خویش
در جامعه بهعنوان دانشجو اشاره می کند .آنچه از خالل کدگذاری مصاحبه های گروه های
کانونی استنباط گشت این بود که بنا به نظر بسیاری از مصاحبه شوندگان ،افزایش تعداد

دانشجویان باعث کاهش ارزش و جایگاه اجتماعی دانشجو در جامعه شده است .بهعنوان

نمونه ،یکی از دانشجویان در این زمینه اظهار نمود که« :اآلن همه دانشجو هستند و خصوص ًا
لیسانس ،حس خاصی به آدم نمیده» .مفهوم متمایز بودن به باورهای دانشجویان در مورد
تفاوت داشتن یا نداشتن نسبت به دیگر افراد جامعه اشاره داشت .بهعنوان نمونه دانشجوئی با

این عبارت که« :مثل دیگرانم فقط چیزی که هست میام سرکالس و درس میخونم تا مدرکی
را بگیرم» به عدم تمایز نسبت به دیگران اشاره نمود که این برداشت در اظهارنظر دانشجوی
دیگری که بیان داشت« :دانشجوئی مرحله ای روتین از زندگی هست واتفاق خاصی در
زندگی آدم نیست» نیز دیده شد .تعداد زیادی از پاسخدهندگان به وجود تمایز نسبت به سایر
افراد جامعه اشاره نمودند .برای مثال دانشجوئی بیان داشت که« :انتظارات جامعه از دانشجو
نسبت به سایرین متفاوت هست» .دانشجوی دیگری گفت که« :یک ذره حس پیشرفت در
دانشگاه نسبت به بقیه و دانش بیشتر» .در درون گروه های دانشجویان نیز اظهاراتی مبنی بر
قائل بودن به تمایز نسبت به دیگر دانشجویان وجود داشت که شدت آن در دانشجویان

پزشکی مشهود بود .بهعنوان مثال یکی از آنها بیان نمود که« :از دیگران باالتر نیستیم ولی ک ً
ال
یه فیلد جدا هستیم» یا دیگری گفت که« :رشتههای دیگر یک شغل و یک رشته هست ولی
رشتة ما یک سبک زندگی هست و ک ً
ال همه چیز را متفاوت می کند» .مفهوم مفید بودن به
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باورهای دانشجویان در مورد کارآمدی فعلی و همچنین کارآمدی آنها در آینده اشاره دارد.

بهعنوان مثال دانشجوئی بیان داشت که« :شاید اآلن حس خاصی ندارم ولی باالخره باید
جایی یک باری از روی دوش جامعه برداریم» .دانشجوئی صریح ًا ابراز نمود که« :احساس
مفیدبودن نداریم» .دانشجوی دیگری نیز با اشاره به آینده اظهار نمود که« :اگر انسان حس کند
قرار است بعدش ارزشمند باشد و به یک جایی برسد و کار مفیدی بکند ،قطع ًا حس خوبی
پیدا می کند» .باورهای کارآمدی به نظرات دانشجو ،در مورد میزان تسلط خویش بر مبانی
نظری و عملی در رشتة تحصیلی خود اشاره داشت .بهعنوان مثال دانشجوئی اظهار نمود که:

«استادها میان کالس [و میگویند] فالن کار را انجام بدید درآمدش خوبه ،ولی بلد نیستیم».

دانشجوی دیگری نیز بیان داشت که« :از لحاظ نظری قوی و از لحاظ عملی ضعیف هستیم».
به این ترتیب و با توجه به نظرات شرکت کنندگان در جریان تحلیل و تجمیع مصاحبهها

و کدگذاری ،و همچنین شناسایی شدن شش مفهوم خودتوصیفی ،نظرات دیگران ،جایگاه
اجتماعی ،احساس نسبت به خود ،متمایز بودن ،مفید بودن و باورهای کارآمدی ،اولین مؤلفه

هویت تحصیلی ،عنوان خودپنداشت تحصیلی 10تعیین شد.

از آنجایی که در جریان پاسخ به پرسش اول و بحث و تبادلنظر در اولین گروه کانونی،

اظهارنظرهای دانشجویان ،ارجاعهای مکرری به رشتة تحصیلی آنان داشت ،در سؤال بعدی

نظر دانشجویان در مورد رشتة تحصیلی شان پرسیده شد .پرسش مشخص این بود که:
«آیا به رشتةتحصیلی خود احساس تع ّلق دارید؟ چرا؟»

منظور از «حس تع ّلق» 11به رشتة تحصیلی ،میزان عالقمندی ،رضایتمندی و احساس

افتخار نسبت به رشتة تحصیلی بود .پاسخ های دانشجویان مصاحبه شونده به پرسش فوق در
دو دسته جای گرفت:

 .1دانشجویان دارای حس تع ّلق به رشتة تحصیلی خود :پاسخهای این گروه از

دانشجویان ،نشانگر عالقمندی و رضایت آنها از رشتة تحصیلی خود و افتخار کردن به آن
بود .بهعنوان نمونه دانشجوئی اظهار داشت که« :رشته ام را دوست دارم» .دانشجوی دیگری

بیان نمود که «به رشتة تحصیلی خودم احساس تع ّلق دارم» که نشانگر اعتقاد به پرطرفدار
بودن رشتة تحصیلی خود در جامعه و ارزیابی مثبت دیگران از آن است.
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 .2دانشجویان فاقد حس تع ّلق به رشتة تحصیلی خود :پاسخ های این دسته از دانشجویان

نشانگر عدم عالقه و رضایت و همچنین عدم احساس افتخار به رشتة تحصیلی خود بود.

بهعنوان مثال دانشجوئی بیان داشت که[« :رشتة تحصیلی ام را] دوست نداشتم و هنوزم
دوست ندارم» .دانشجوی دیگری ابراز نمود که« :اص ً
ال [به رشتة تحصیلی ام] افتخار نمی
کنم» .عناصر اصلی در دارا بودن یا فقدان حس تع ّلق به رشتة تحصیلی عبارت بودند از:
دیدگاه جامعه و ارزیابی دیگران از رشتة تحصیلی ،وضعیت شغلی آینده و درآمد آیندة رشتة
تحصیلی .نکتة قابل توجه این بود که میزان تع ّلق به رشتة تحصیلی ،به نحو چشمگیری با

توجه به رشتة تحصیلی دانشجو تغییر می کرد .بهعنوان مثال کلیة دانشجویان گروه پزشکی
و گروه دندانپزشکی اعالم نمودند که دارای حس تع ّلق به رشتة تحصیلی خود هستند
درحالیکه میزان تع ّلق به رشتة تحصیلی در دانشجویان رشتههای فنی-مهندسی ،علوم انسانی
و علوم کشاورزی متنوع و متفاوت و بر روی پیوستاری از احساس عدم تع ّلق به رشتة
تحصیلی تا احساس تع ّلق به آن بود.

 oبه دلیل مشخص شدن نقش مؤثر نوع رشتة تحصیلی دانشجویان در حس تع ّلق آنان
به رشته و برای دستیابی به یافته های بیشتر در این زمینه ،پرسش بعدی مصاحبهها در مورد

مالکهای انتخاب رشتة دانشجویان شرکت کننده در گروههای کانونی بود و بهطور مشخص
از آنها پرسیده شد که:

«رشتة تحصیلی خودتان را بر چه اساسی انتخاب کردید؟»
بررسی و تحلیل پاسخ ها ،نشانگر این بود که عوامل اصلی در انتخاب رشتة تحصیلی

دانشجویان شامل :عالقة شخصی ،توجه به نظرات دیگران بهویژه نظرات والدین ،درآمد
آیندة رشته ،وضعیت شغل آیندة رشته ،احساس مفید بودن ،جایگاه اجتماعی رشتة تحصیلی

در جامعه ،میزان شناخت قبلی از رشته ،بررسی و کاوش در مورد رشته قبل از انتخاب آن و

همچنین چارهناپذیری و احساس الزام و اجبار از سوی دیگران میباشند .برخی از دانشجویان
علیرغم عدم شناخت از رشتة تحصیلی و همچنین عدم عالقه به آن ،رشتة تحصیلی خود
را انتخاب نموده بودند و اکنون نیز علیرغم فقدان احساس تع ّلق به رشتة تحصیلی در حال

تحصیل در آن رشته بودند .برخی از دانشجویان نیز بیان داشتند که پس از انتخاب رشتة
تحصیلی خود و تحصیل در آن ،به رشتة تحصیلی خود عالقهمند شده اند همچنان که برخی
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دیگر نیز رشتة تحصیلی خود را در تضاد با تصورات مثبت پیشین خود از آن دیده و اکنون

از آن ناراضی بودند .برای نمونة پاسخ های متنوع دانشجویان به این پرسش می توان به

این موارد اشاره کرد« :من نزدم ،مشاور زد»؛ «جای دیگه ای قبول نشدم»؛ «واسه اینکه پیش
خواهرم باشم همه رشتهها رو[توی این دانشگاه]زدم»؛ «همینجوری زدم.کنکور ندادم و بر
اساس معدل اومدم و سوابق تحصیلی» .برای تکمیل اطالعات در مورد عوامل مربوط به
رشته ،در پرسش بعدی از دانشجویان شرکتکننده در مصاحبه ،در خصوص اینکه آیا تصمیم
به ادامة تحصیل در مقطع باالتر دارند یا خیر سؤال گردید و بهطور مشخص پرسیده شد که:
«آیا قصد ادامه تحصیل دارید؟»
پاسخهای اکثریت دانشجویان به این پرسش کوتاه و مثبت و پاسخ برخی نیز منفی یا مشروط

بود .بهعنوان مثالی از عدم تصمیم به ادامة تحصیل درمقاطع باالتر دانشجوئی اظهار داشت که

«:اص ً
ال ادامة تحصیل نمیدم» و بهعنوان مثالی از پاسخ مشروط دانشجوئی گفت که« :در صورت
داشتن کار نه» .همچنین برخی از دانشجویان نیز هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته بودند مانند
این اظهار نظر از یکی از دانشجویان که گفت« :هنوز مشخص نیست ولی احتمال دارد» .برخی
از آنها دالیلی را نیز برای تصمیم خود برشمردند از جمله اینکه« :مدرک گرفتن چیز بدی نیست
و بهش نیاز داریم» .دانشجوئی نیز با اشاره به آینده ،عنوان نمود که« :به امید روزنهای در آینده[در
مقطع ارشد ادامه تحصیل] میدم» .یکی دیگر از دانشجویان هم اظهار داشت که« :دکترا بگیریم
می رویم سرکار» .یکی از دانشجویان پزشکی عمومی نیز بیان داشت که «:بله ،مثل یه باتالق
می ماند و باید ادامة تحصیل بدیم چون پزشک عمومی جایگاه خاصی نداره ،پزشکی یا صفر
هست یا صد و چیزی بینش نداره».
بررسی و تحلیل پاسخ های فوق در مورد تصمیم به ادامة تحصیل در مقطع باالتر نیز

نشانگر نقش مؤثر شغل آینده در اتخاذ این تصمیم میباشد.

 oبا توجه به اشارة مکرر دانشجویان در سؤاالت قبلی به وضعیت آینده و نقش پررنگ

آن در اظهارات قبلی دانشجویان ،این سؤال برای دستیابی به آگاهی بیشتر در مورد دیدگاه
دانشجویان راجع به آیندة خود ،از آنها پرسیده شد که:

«آیندة خودتان را در این رشته چطور پیشبینی میکنید؟»
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بررسی پاسخها به این سؤال بیانگر تفاوت میان دانشجویان رشته غیر پزشکی با رشتههای

پزشکی بود .درحالیکه دیدگاه اکثر دانشجویان غیرپزشکی در مورد آینده ،حاکی از ناامیدی،
تردید و ابهام نسبت به آینده بود ،دیدگاه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی کام ً
ال متفاوت

و حاکی از رضایت ،امیدواری و اطمینان به آیندة شغلی خویش بود .بهعنوان نمونه یکی
از دانشجویان غیرپزشکی اظهار داشت که« :هیچ امیدی ندارم و امیدم به دکتراست» .یکی
دیگر از آنها گفت که« :درآمد آیندة رشتة من کمتر از رشتههای دیگر هست» .دانشجوئی نیز

آیندة خود را «متوسط رو به باال» پیش بینی نمود .دانشجوی دیگری اظهار داشت که« :نسبت
به آیندة رشته ام ناامیدم» .دانشجوی دیگری بیان داشت که« :بستگی داره به اینکه چطور در
مورد آینده ام فکر کنم ،اگه فکر کنم که اآلن فقط قرار است درس بخوانم و کاری نکنم ،قطع ًا
احساس خوبی ندارم».
با توجه به پاسخ های داده شده در مورد رشتة تحصیلی ،پس از کدگذاری باز و

شناسایی مفاهیم و با انجام کدگذاری محوری ،ابتدا مؤلفة «تع ّلق به رشته تحصیلی» بهعنوان
یکی از مقولههای زیر مجموعة مقوله اصلی شناسایی و نامگذاری گردید ولی با توجه به نقش

اساسی آینده در اظهارات و پاسخ های دانشجویان ،مؤلفة آینده اندیشی که شامل امید کلی به
آینده ،مشغولیت ذهنی دربارة آینده ،اندیشیدن به شغل آینده و اندیشیدن به درآمد آینده می
شود ،بهعنوان یک مقولة فرعی در نظر گرفته شد و مقولة تع ّلق به رشتة تحصیلی بهعنوان

زیرمجموعة مؤلفة فرعی تع ّلق قرار گرفت .برای پی بردن به نقش دانشگاه در احساس هویّت
تحصیلی دانشجویان ،برداشت آنها از دانشگاه محل تحصیلشان مورد سؤال قرار گرفت و از
آنها پرسیده شد که:

«آیا به دانشگاه خود احساس تع ّلق دارید؟ چرا؟»
منظور از احساس تع ّلق به دانشگاه در این سؤال ،میزان عالقمندی ،رضایتمندی و

احساس افتخار نسبت دانشگاه محل تحصیل است .پاسخ های دانشجویان مصاحبه شونده
به این پرسش نیز در دو گروه الف :دارای حس تع ّلق به دانشگاه و ب :عدم احساس تع ّلق
به دانشگاه خود جای گرفت .اظهارات حاکی از احساس تع ّلق یا عدم تع ّلق دانشجویان به
دانشگاه خود و همچنین دالیل آنها برای این وجود یا عدم احساس تع ّلق بسیار متنوع بود.

بهعنوان نمونه دانشجوئی بیان داشت که« :دانشگاه امکانات و فرصت کار عملی نمی دهد».
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دانشجوی دیگری نیز گفت که« :حس خوبی به دلیل محیط [دانشگاه] نداریم در صورتی
که عالقه به رشته هست» .یکی از دانشجویان با بیان اینکه« :استادهامون خوبند» به نقش
اساتید در احساس تع ّلقش به دانشگاه خود اشاره نمود .دانشجوی دیگری شهر محل استقرار
دانشگاه را دلیل احساس تع ّلق خود به دانشگاه عنوان نمود و اظهار داشت که« :به شخصه از
شهر[محل استقراردانشگاه] خوشم میاد و حسم را خوب می کند» و برخالف وی دانشجوی

دیگری عنوان داشت که« :بیشترین حس بدمون اینه که در این شهریم».یکی از دانشجویان با

اظهار این جمله که« :به دانشگاه خود حس تع ّلق نداریم».

الزم به ذکر است که کلیه دانشجویان رشتة دندانپزشکی شرکتکننده در مصاحبه اظهار

نمودند که «اص ً
ال احساس تع ّلق به دانشگاه خود نداریم» .دانشجویان پزشکی نیز همین نوع

اظهارنظر را داشتند .بهعنوان مثال یکی از آنها گفت« :احساس خوبی ندارم و دوست داشتم
شهر دیگری باشم» .دانشجوی دیگری نیز با اشاره به شهر محل استقرار دانشگاه اظهار داشت
که« :مطمئن ًا دانشجوی پزشکی تهران بودن حس بهتری داشت ولی اینجا هم حس بدی
نمی دهد» .پس از تحلیل خُ رد پاسخ های داده شده به این سؤال ،مؤلفة «تع ّلق به دانشگاه» نیز

بهعنوان یکی از مؤلفههای تشکیل دهندة هویّت تحصیلی دانشجویان شناسایی و نامگذاری
گردید .برای بررسی بیشتر نقش انگیزشی هویّت تحصیلی دانشجویان ،از دانشجویان شرکت

کننده در پژوهش پرسیده شد که:

«چرا بعضی از دانشجویان درس خواندن را جدی میگیرند و بعضی این کار را نمیکنند؟»
پاسخ های دانشجویان به این سؤال نیز از تنوع زیادی برخوردار بودند .از خالل بررسی

و تحلیل اظهارات دانشجویان در مورد این پرسش در مرحلة کدگذاری باز ،مفاهیم جدیت
در درس خواندن ،انگیزه مندی ،هدفمندی و اولویت بخشی به تحصیل استخراج گردید.

برای نمونه یکی از دانشجویان در مورد دلیل جدی نگرفتن دروس توسط برخی دانشجویان

گفت که« :چون بی انگیزه هستند و ناامید هستند و دیدشون منفی است» .دانشجوی دیگری
با گفتن اینکه« :چون عالقه دارند» به عالقمندی درس خوان ها به درس خواندن اشاره کرد.

دانشجویی نیز با اظهار اینکه« :صرف ًا عالقه نیست چون وقتی [میخواهی بروی] سرکار
باید معدلت خوب باشد» به لزوم داشتن معدل درسی خوب برای شغل آینده اشاره کرد.
دانشجوی دیگری نیز به مسئلة امید به شغل آینده اشاره کرد و گفت« :امید به فردا که باشد یا
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نباشد کارش» .از خالل تحلیل خُ رد و در مرحلة کدگذاری محوری ،پس از بازچینش مفاهیم

به دست آمده از مرحلة کدگذاری باز ،تع ّهد تحصیلی 12بهعنوان یکی از زیرمؤلفه های هویّت
تحصیلی دانشجویان ،شناسایی و نامگذاری گردید.
همچنین در مرحلة کدگذاری باز ،مفاهیم احساس اثرگذاری شخصی ،آزادی عمل،

تصمیم گیری و انتخاب فردی ،از خالل پاسخ های دانشجویان به سؤاالت پیشین شناسایی

گردیدند .در ترکیب این مفاهیم در جریان تحلیل خُ رد و کدگذاری محوری ،مؤلفة «عاملیّت
شخصی» نیز بهعنوان یکی از مقوله های تشکیل دهندة هویّت تحصیلی دانشجویان ،شناسایی

و نام گذاری گردید .بهعنوان نمونه ،یکی از دانشجویان با اشاره به انتخاب مسیر تحصیل
جدول  .2مفاهیم ،مقوله های فرعی و مقوله اصلی حاصل از کدگذاری
مقوله اصلی

مقوله های فرعی

مفاهیم حاصل از کدگذاری باز
خود توصیفی

ارزیابی دیگران

خودپنداشت تحصیلی

جایگاه اجتماعی

احساس نسبت به خود
متمایز بودن
مفید بودن

باورهای کارآمدی
امید کلّی به آینده

آینده اندیشی
هویّت تحصیلی

مشغولّیت ذهنی درباره آینده
درآمد اندیشی
شغل اندیشی

جدیّت در تحصیل
تع ّهد تحصیلی

انگیزه مندی
هدفمندی
اولویت

عالقه و رضایت از رشته

تعلّق

عالقه و رضایت از دانشگاه
افتخار کردن به رشته

افتخار کردن به دانشگاه

عاملیّت شخصی

احساس اثرگذاری شخصی
آزادی عمل

تصمیم گیری و انتخاب فردی
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در دانشگاه بیان نمود که« :مسیری هست که انتخاب کردیم و نمی شود گفت توش اجباری
هست» .دانشجوی دیگری اظهار داشت که« :هرکسی که در کشور به جایی رسیده از طریق
پشتکار بوده» که به مفهوم اثرگذاری شخصی اشاره میکرد .یکی دیگر از دانشجویان اظهار
نمود که« :آزادی و استقالل فکری دانشجو برای ما حس خوبی می آورد».
با عنایت به تحلیل و کدگذاری مجموع داده های به دست آمده از مصاحبه های انجام

شده با دانشجویان در گروههای کانونی ،پنج مؤلفه برای هویّتتحصیلی دانشجویان شناسایی

و نام گذاری گردید که مؤلفههای مذکور در جدول 2تحت عنوان مقوله های فرعی ذکر

گردیده اند.

در پژوهش حاضر ،به توجه به مؤلفههای پنجگانة تشکیل دهندة هویّت تحصیلی،
تعریف هویت تحصیلی دانشجو عبارت است از :ادراک دانشجو از جایگاه و ارزش اجتماعی

خود ،احساسات او نسبت به ویژگیهای تحصیلی ،انتظارات از آیندهی تحصیلی-شغلی،
میزان تع ّلق خاطر به دانشگاه و ادراک از توانمندی و اثربخشی شخصی در زمینة تحصیلی

تعریف گردید .در این تعریف ،منظور از «ویژگیهای تحصیلی» مواردی مانند نوع و رتبه
دانشگاه ،نوع رشتة تحصیلی ،شهر محل استقرار دانشگاه و مقطع تحصیلی می باشد .این

تعریف از هویّت تحصیلی ،دربرگیرندة هردو جنبة فردی و اجتماعی از هویّت می باشد.
 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف اين پژوهش« ،مفهومسازی و شناسایی مؤلفههای تشکیل دهندة هویّت تحصیلی
دانشجویان ایرانی» بود .بر اساس یافته های این پژوهش ،مشخص شد که «هویّت تحصیلی»
دانشجویان ایرانی از پنج مؤلفه شامل «خودپنداشت تحصیلی»« ،تع ّهد تحصیلی»« ،آینده
اندیشی»« ،تع ّلق به دانشگاه» و «عاملیّت شخصی» تشکیل شده است .مؤلفة «خودپنداشت
تحصیلی» بهعنوان یکی از مؤلفههای هویّت تحصیلی دانشجویان در پژوهش حاضر در قالب
مفاهیم خودتوصیفی ،ارزیابی دیگران ،جایگاه اجتماعی ،احساس نسبت به خود ،متمایز

بودن ،مفیدبودن و باورهای کارآمدی کدگذاری ،شناسایی و طبقه بندی گردید .هر یک از

این مفاهیم به تنهائی در پژوهش های متیوز ( ،)2014آزبورن و جونز ( ،)2011پاسکارال و
ترنزینی ( )2005و عباسی ( )1393مطرح گردیده اند و با یافته های آنها همسو می باشند

لیکن در پژوهش حاضر پس از انجام کدگذاری محوری تحت مفهوم کلی تر خودپنداشت
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تحصیلی قرار گرفتند .یکی دیگر از مؤلفههای هویّت تحصیلی دانشجویان که در جریان این

پژوهش شناسایی گردید مقولة «تع ّهد تحصیلی» بود .مفهوم احساس تع ّهد یکی از مالکهایی
است که از نظریة هویّت اریکسن به دست آمده است و شامل تع ّهد نسبت به ارزش ها،
عقاید و اهداف است (برک .)1395،تانبورگ و همکاران ( )2013در پژوهش خود و از

خالل مصاحبه با دانشجویان دریافتند که انگیزهها و تع ّهد به آموزش عالی دو جنبه از هویّت
دانشجویی هستند .شناسایی تع ّهد تحصیلی بهعنوان بخشی از هویّت تحصیلی دانشجویان
عالوه بر همخوانی با مفهوم تع ّهد در نظریات هویّت اریکسن و مارسیا ،با یافته های پژوهش
تانبورگ و همکاران ( )2013نیز همسو می باشد.

«oمشغولیت فکری به آینده» یکی از بارزترین عناصری بود که در جریان کدگذاری

داده های کیفی پژوهش حاضر قابلشناسایی بود .مؤلفهی آینده اندیشی که بر اساس یافته های

این پژوهش شامل امید کلی به آینده ،مشغولیت ذهنی دربارة آینده ،اندیشیدن به شغل آینده و
اندیشیدن به درآمد آینده می شود بهویژه در پاسخ های دانشجویان به پرسش از آنها در مورد
رشتة تحصیلی شان مشهود بود .با توجه به تفاوت وضعیت شغلی و درآمد آیندة رشته های
مختلف در ایران ،مؤلفة آینده اندیشی در بین دانشجویان رشته های مختلف کام ً
ال متفاوت
بود .شناسایی مؤلفة آینده اندیشی بهعنوان یکی از عناصر هویّت تحصیلی دانشجویان با یافته
های پژوهش دکانیدا ( )2014و دیدگاه اویسرمن و دستین ( )2010همسو است .مؤلّفه ای
که تحت عنوان تع ّلق به دانشگاه از خالل تحلیل و کدگذاری داده های پژوهش شناسایی
گردید ،به میزان عالقمندی ،رضایتمندی و احساس افتخار دانشجویان نسبت به دانشگاه محل

تحصیلشان اشاره میکند .آنچه در خالل مصاحبه با دانشجویان مشهود بود ،این بود که میزان
عالقمندی ،رضایتمندی و احساس افتخار آنها نسبت به دانشگاه محل تحصیلشان نقش مهمی

در احساس هویّت تحصیلی آنها داشت و در میان عناصر مربوط به دانشگاه نیز برند بودن و مشهور
بودن آن از عناصر اصلی در افزایش یا کاهش حس تع ّلق دانشجویان نسبت به دانشگاه خود
بود .پژوهشهای پیشین بر نقش احساس تع ّلق در احساس هویّت دانشجویان تأکید داشتهاند.

برای مثال ،فو ِگل و هیومن-فو ِگل ( )2018با اشاره به رابطة بین هویّت دانشجویان و احساس
تع ّلق آنها ،دریافتند که احساس هویّت دانشجویان بهطور گستردهای حس تع ّلق آنها به

دانشگاه را تحت تأثیر قرار میدهد.
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 oپاسکارال و ترنزینی ( )2005نیز تجارب سال اول دانشگاه را نشانگرهای مهمی برای
ماندگاری و بقا در دانشگاه میدانند .همچنین از نظر رمزی و براون ( )2018احساس تع ّلق ،جنبه
ای جدایی ناپذیر از موفقیت در تحصیالت دانشگاهی است .شناسایی مؤلفة تع ّلق به دانشگاه

بهعنوان عاملی مؤثر و جنبه ای از هویّت تحصیلی دانشجویان در این پژوهش با دیدگاه ها
و یافته های آزبورن و جونز ( )2011و پیتمن و ریچموند ( )2007همسو می باشد .متیوز
( )2014نیز تع ّلق را جنبه ای از هویّت تحصیلی دانسته است .یکی دیگر از مؤلفههای هویّت
تحصیلی دانشجویان که در پژوهش حاضر و از خالل کدگذاری باز و محوری شناسایی

گردید ،مؤلفة عاملیّت شخصی بود .مفهوم «عاملیّت شخصی» 13یا «ادراک کنترل» 14در نظریة
شناختی -اجتماعی بندورا به توانایی فرد در کنترل رویدادهای زندگی خود گفته میشود.

سازة عاملیّت شخصی شامل خودکارآمدی و انتظارات پیامد است (خلخالی.)1396،

 oدر پژوهش حاضر ،مفهوم «عاملیّت شخصی» بهعنوان یکی از مقولههای تشکیلدهندة

هویّت تحصیلی دانشجویان ،از خالل پاسخ های دانشجویان به اکثریت سؤال های مصاحبه ها
قابلشناسایی بود و کدگذاری آن نسبت به سایر مؤلفهها نیز با اطمینان و سهولت بیشتری
انجام شد .میزان توجه دانشجویان به مفهوم عاملیّت شخصی ،در پاسخ ها و اظهارات فراوان
آنها دربارة احساس وجود یا فقدان اثرگذاری شخصی ،آزادی عمل ،تصمیم گیری و انتخاب

فردی قابل مشاهده بود .برداشت از مسیر دانشجو شدن بهعنوان مسیری که اختیاری یا غیر
اختیاری بوده ،تأکید بر لزوم پشتکار شخصی برای پیشرفت ،احساس مثبت نسبت به داشتن
آزادی و استقالل فکری بهعنوان دانشجو ،ابراز تردید در مورد توانائی اثرگذاری بر آیندة

خود ،ابراز نارضایتی از نداشتن آزادی عمل در برنامة درسی ،تأکید بر تحصیل در رشتهای که

منجر به شغل مستقل در آینده گردد ،رضایت از اختیار و آزادی عمل بیشتر در دانشگاه نسبت
به دورة دبیرستان و رضایت از اینکه می توانند زندگی خود را کنترل کنند ،نمونههایی از

اشارات گستردة دانشجویان شرکت کننده در مصاحبهها به مفهوم عاملیّت شخصی بود .برخی
از پژوهش های پیشین نیز به رابطة بین هویّت دانشجویان و عاملیّت شخصی اشاره داشته اند.

برای مثال ،مکآلپاین و اموندسن ( )2009دریافتند که ایجاد فرصتهایی برای «هویّت جمعی»

که در آن دانشجویان بهعنوان عاملیتهای مثبت در بهبود تجربیات دکترای خود عمل نمایند،
ارزشمند هستند .افراسیابی و خوبیاری ( )1394نیز دریافتند که قدرت انتخاب فرد در دانشجو
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شدن و گزینش رشتة تحصیل خویش ،می تواند بر هویّت دانشجویی وي تأثیر بگذارد .بنا
به نظر ترنر و توبل ( )2018ناتوانی در مشارکت در فعالیتهای ارزشمند (و اغلب ضمنی)
دانشگاهی تأثیر منفی بر هویّت دانشجو داشته و منجر به بازداری در مشارکت کامل می شود.
همچنین شناسایی عاملیّت شخصی بهعنوان یکی از مؤلفههای هویّت تحصیلی ،با یافته های

پژوهش دانهام ( )2016که باورهای عاملیّت را بهعنوان یکی از عناصر تشکیل دهندة هویّت
تحصیلی شناسایی نمود ،همسو می باشد.
یادداشت ها

2. professional identity
4. college-bound identity
6. school-affiliated identity
8. agency- beliefs
10. academic self-concept
12. academic commitment
14. perceived control

1. academic identity
3. Winters
5. Feuerberg
7. achievement indicators
9. social identity theory
11. belonging
13. personal agency
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