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 چکیده      
گیري هدف این مطالعه طراحي مدلي مفهومي براي بهبود شکل

رو، پنج هدف جزیي شامل هویت دانشجویان بود. از این
هاي تأثیرگذار هاي هویت، تعیین مؤلفهشناسایي ابعاد و ویژگي

گیري هویت، بررسي وضعیت هویت ر شکلدانشگاهي ب
دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در بعد ایدئولوژیکي، 
بررسي وضعیت هویت دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در 

-شخصي و ارائه مدلي مفهومي براي بهبود شکلبعد روابط بین

گیري هویت دانشجویان مد نظر قرار گرفت. روشي ترکیبي 
اي این پژوهش در نظر گرفته شد. ابتدا با روش براي اجر
گیري هویت شناسایي مؤلفه شکل 36بعد  و  4اي، کتابخانه

-گیري طبقهکارگیري روش پیمایشي، نمونهها با بهشدند. داده

دانشجو   613سؤالي بین  66اي اي و توزیع پرسشنامهخوشه-اي
اي آماري دو هها با استفاده از آزمونگردآوري شد. تحلیل داده

دو صورت مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره و خي tجمله اي، 
ها نشان داد که وضعیت هویت دانشجویان در ترم پذیرفت. یافته

در نهایت مدلي مفهومي  آخر کمتر از دانشجویان ترم اول بود.
گیري هویت دانشجویان طراحي شد و درجه براي بهبود شکل

فر از اعضاي هیأت علمي، ن 24تناسب مدل نهایي توسط 
 مدیران و متخصصان دانشگاهي تأیید گردید.

-هویت، ابعاد هویت دانشجویان، هویت های کلیدی:واژه

 سازي، عوامل تاثیرگذار بر هویت، نقش دانشگاه
 
 

 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to design a 
conceptual model for identity formation among 
college students. Therefore, five objectives were 
taken into account: identifying the dimensions 
and characteristics of identity formation, 
determining the effective factors for identity 
formation, comparing students’ identity status 
between the first and last terms in ideological 
dimension, comparing students’ identity status 
between the first and last terms in interpersonal 
relationship dimension and developing a model 
for the role of universities in improving 
students' identity. A mixed applied research 
method was chosen for this study. Utilizing 
archival method, 4 dimensions and 36 
components of students' identity formation were 
identified. Using a survey method and stratified-
cluster sampling, a 65-item questionnaire was 

administered among 613 first/Last-semester 
students. Data were analyzed by binominal test, 
independent t-test, multivariate analysis of 
variance and chi square test. The findings 
showed that the identity status of last-semester 

students was lower than first-semester students. 
A model for improving students’ identity 
formation was designed. The degree of fit of the 
final model was approved by 24 faculty 
members, administrators and academic experts. 
Keywords: Identity, students’ identity 
dimensions, Shaping identity, Effective factors, 
University role 
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 مقدمه                   
 گویند. اینمي سخن "باشد باید " آنچه از خیزد، عالي برمي آموزش نظام ایجاد فلسفه از که هایيآرمان و اهداف

 ،در این میان .دهندمي جهت پژوهشي و آموزشي هايبه فعالیت ثبات، با به طور عمده آینده و به نگاهي با اهداف
 داشته را نقد و گريپرسش هاي خود فعال باشد و امکانترجیح دانشگاه و استادان این است که دانشجو در کنش»

 در دارند نیاز دانشجویان (. اما1389)معیدفر،« کند تالش خود اجتماعي و علمي شخصیت تکوین براي و باشد

 و فکري استقالل و هویت رشد امکان که گردند برخوردار شرایطي از درسي، متون بر تسلط و مهارت کسب کنار
 قراردادن نظارت تحت و اجرا ریزي،برنامه زمینه در آنها توانمندبودن این امر مستلزم»گردد.  فراهم شانعلمي

معنا، ضروري است  این با .(2000)برزونسکي، «باشدمي خویشتندارانه شیوه یک درون شانعلمي هايکوشش
 پیدا شخصي نتعی هنوز که آنجا از اام کند.  تالش خود اجتماعي و علمي هویت و تکوین شخصیت دانشجو براي

این  یش، مورد حمایت و هدایت قرار گیرد.است، نیازمند است در کنار درک صحیح از فرایند هویت ساز نکرده
 عملکردهاي اندیشیدن و اجراي براي دستگاهي صورتبه مفهومي، مدلي پژوهش تالش دارد از طریق ارائه

مطالعه در  هویت سازي دانشجویان، مورد بررسي قرار دهد. فرایند به کمک مناسب، نقش دانشگاه را در زمینه
شود.  هاي مختلف، منتج به نظریات متفاوتي درباره این موضوع مي ها و دیدگاهگیري هویت، با رویکرد زمینه شکل

تکاملي، روانکاوي، یادگیري اجتماعي، شناختي و  -توان در مقوالت مختلف زیستي نظریات را مي ،طورکلي به
ن وجود نداشته بندي کرد. از آنجا که هویت ماهیتي ناهمگون دارد، شاید تعریفي مانع و جامع از آ اي دسته زمینه

هویت به طور همزمان حاصل »شود اشاره کرد که  مي ،هایي که در زمینه هویت وجود دارد باشد. در مورد تناقص
رجوع به هویت بیانگر استمرار و تداوم یک من منفعل و تاریخي  ،سو یک عنصر ایستا و یک عنصر پویاست. از یک

، در میان اندیشمندان(. 1379)افروغ، « عریف و بازتولید استاست. اما از سوي دیگر هویت دائماً در معرض بازت
سه عنصر اصلي،  اي داشت. فروید معتقد بود: پردازاني بود که به هویت توجه ویژه ( از جمله نظریه1933فروید )

1غرایز و امیال ناخودآگاه،»سازنده شخصیت انسان است که عبارتند از: 
 (. فروید2004)چنگ،« 3فراخود و 2خود، 

رغم برخي ، علي1950ا تا پیش از سال گرفت. امنظر ميناخودآگاه را مهمترین حیطه رواني یک شخص در 
4شخص"هاي نظري مهم در مورد  ها و بصیرت ها، مطالعات تجربي تکرارشده و بینش پژوهش

، یک نظریۀ جامع "
هاي فعال شخص از  و ویژگي هاي اجتماعي در این زمینه به دست نیامده بود که بین دوسویه بودن پیچیدگي

5فوت" 1950سو، و ساختارهاي اجتماعي از دیگر سو، ارتباط برقرار نماید. در سال  یک
6مفهوم تعهد "

را مطرح  
آورند و یا  هاي خود را پدید  هاي کلي فعالیت مشي ساخت. وي این سؤال را مطرح کرد که افراد چگونه باید خط

الل کرد که عملکرد بدون هویت، بدون انگیزه و بدون محرک، رفتاري پوچ و وي در پاسخ چنین استد .کنند؟ حفظ 

                                                           

1 id 
2 ego 
3 super ego 
4 Self 
5 Foote 
6 Commitment 
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، ضروري است. سپس "خود فعال"که تعهد کامل یک شخص نسبت به هویتش، براي یک  معناست، در حالي بي
به این نتیجه رسید که تعهد، حاصل چگونگي پردازش هویت افراد است که وي آنها را  (1964، 1960) "بکر"

و اقدام در مسیري  "شروط جانبي"اندیشد که یک شخص متعهد، از طریق توسل به نامید. بکر مي 1جانبي شروط
خاص، توجه دیگران را به طرزي بدیع و مستقیماً به سوي فعالیتي که بدان مشغول است، نسبت به خود جلب 

ا استریکر بخشد. ام استمرار ميخود را  کند و با انجام چنین کاري و با اتکاء به آن، شخص چگونگي عملکرد مي
با درنظرگرفتن رابطه بین خود و ساختارهاي  2عنوان بخشي از نظریۀ هویت رشدیافته تعهد را به(، 1980و  1968)

مراتبي هویت در قالب  دهد. این نظریه به رابطه مثبت بین تعهد و نظم سلسله اجتماعي، مورد توجه قرار مي
تعهد به روابطي اشاره دارد که به عنوان راهي براي خدمت و یا ارتباط » ،نظر ويهاي مختلف، توجه دارد. از  نقش

گرفته، به قسمي که تغییر الگوي انتخاب، نیازمند تغییر الگوي روابط با دیگران  با دیگران، از روي انتخاب شکل
ن روابطي که به یک هویت آمده پیرامو هاي گرد توان به وسیله هزینه است. در این مورد تعهد به یک هویت را مي

پردازاني بود که به رابطه  ( نیز از جمله نظریه1900-1986) 3(. مید1388)حاجیاني،« گیري کرد اند، اندازه وابسته
گیري و رشد هویت، در متن متنوعي  اش اعتقاد داشت؛ به این معني که شکل متقابل میان انسان و محیط اجتماعي

هاي شغلي و بافت  هاي آموزشي، محیط نظیر، خانواده، گروه همساالن، محیطهاي اجتماعي  از نهادها و بافت
سازد که خود مایل است.  آید. اما در عین حال انسانِ خالق، کنش فردي و اجتماعي را چنان مي مذهبي بوجود مي

و اجتماعي گیري آن در یک زمینه ساختي  و نحوه شکل "خود"اندیشید که ماهیت و محتواي  مي "مید" ،رواز این
افتد. اما این نظریه صرفاً معطوف به عوامل ساختاري نیست، بلکه او توانایي آگاهانه کنشگر را براي  اتفاق مي

 :گوید دهد. مید در توضیح این نکته مي گذاري هویت خویش مورد تأکید قرار مي ساماندهي، تنظیم و سیاست
شود، باید چیزي در درون داشته باشد که  ر او وارد ميها و تحریکاتي که از سوي محیط ب انسان سواي انگیزه»

« هویت او را بسازد، به شکلي که بتواند به آن رجوع کند و او را مورد مشورت قرار دهد و از او کمک بخواهد
گاه بودن آن است، چرا که هیچ پویشي "خود"ترین خصوصیت  (. ضمن توجه به این نکته که مهم1389)عبداللهي،
این دانشمندان، شناخت ما را با تدوین هویت بر پایه تعاملي نمادین افزایش  ،بنابراینشود.  نمي "ساخت"تبدیل به 

را  نیز هویت 4دادند که بر رابطه  دوسویه و پویا بین ساختارهاي اجتماعي و فرایندسازي خود تأکید دارد. اریکسون
هویت و شخصیت مورد تاکید قرار براي ساخت خالف فروید که دوران کودکي را دانست. وي برامري ایستا نمي

معتقد بود، ما صرفاً محصول تجربیات دوران کودکي نیستیم؛ تأثیرات کودکي اهمیت دارند، اما رویدادهاي  ،دادمي
تأثیر نیروهاي  طور کامل تحتمراحل بعدي نیز در تکوین هویت آدمي نقش مهمي دارند. لذا انسانها به

چنین او جزو اولین پژوهشگران هویت بود که گیرند. هم قرار نمي ،ان کودکي فعال هستندشناختي که در دور زیست
ها و  انسان در هر مرحله از رشد خود، باید بحران» سیر نوجواني به جواني را مطالعه کرد. اریکسون معتقد بود: 

اشته باشد. ضمن اینکه باید بتواند آمیز حل کند، تا براي مرحله بعدي آمادگي کافي د هایي را به طور موفقیت تعارض

                                                           

1 Side bets 
2 Developed Commitment 
3 Mead 
4 Erikson 
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(. در خالل این دوره، هم زمینه براي رشد شخصي فراهم 1388)فراهاني،« سالمت رواني خود را نیز تأمین کند
در وجه  "هویت خود"افزاید  است، و هم از سویي دیگر امکان شکست و ناکامي وجود دارد. اریکسون از سویي مي

1بودي همان-خود"اش، آگاهي از حقیقت  انتزاعي
هایي قابل جستجو است که  است. این مفهوم در استمرار روش "

بودي در حقیقت آگاهي  همان -بندد. اریکسون معتقد بود که این خود به کار مي "واحد"شخص براي ساخت خود 
هاي شخصي، یک  یک تالش ناآگاهانه براي استمرار ویژگياش.  نسان است نسبت به هویت شخصيو بصیرت ا

(. به 1998)آدامز،« گروهيهاي اجتماعي و هویت رایند مستمر براي تلفیق خود از راه همبستگي دروني با آرمانف
لي منجر اریکسون به شرح و بیان عوامل مختلفي پرداخت که به تشکیل هویت در دوران بزرگسا ،صورت  این
دات مهم زندگي و ایجاد یک خود منعطف از هنگام ساختن تعهدر ورود به بزرگسالي و به شوند. او معتقد بود: مي

اي حساس و  شکل مرحله سوي شخص، انتظار یک نوع وقفه رواني اجتماعي از جوان وجود دارد. این وقفه، به
هویت یک شخص بعد از دوره »)همان(. تحقیقات بعدي نیز نشان داد که « آوردخطرناک، بحراني را بهمراه مي
همین امر در کند.  شوند، تغییر مي دانشگاه مي که وارد براي کسانيخصوص بهني، نوجواني و گذشتن از بلوغ جوا

چهار حالت  "مارسیا"(. سپس بر بنیان نظریه اریکسون، 2002)راس،« کند مورد سبک پردازش هویت نیز صدق مي
ا عبارتند از: ه . این شیوهنمایند گیري هویت را توصیف مي متفاوت از هویت را تنظیم کرد که طرق متفاوت شکل

افرادي که در طبقه اکتساب قرار  ،با این تعریف. 5، و هویت سرگشته4، هویت وقفه3، هویت تعلیق2هویت اکتساب»
هدفمندتر و متعهدتر  ،گیرند تري نسبت به کساني که در حالت تعلیق و یا آشفته جاي مي ثبات به طور با ،دارند
ان داد، دانشجویاني که در جایگاه هویت اکتساب قرار دارند، داراي (. مطالعات وي نش2000)برزونسکي، « باشند مي

هاي علمي و پژوهشي افرادي آگاهند و نسبت به  باشند و در عرصه فعالیت عملکردي بسیار عالي مي
اند تصمیم  وانستها جواناني که در حالت تعلیق هویت هستند، هنوز نتدانند. ام ایشان خود را متعهد ميه مسئولیت

یابي به تعهد در زمینه  زیرا این جوانان پیش از پذیرش و دست ،ل اصلي زندگي خود بگیرندي براي مسائروشن
هاي مختلف، مشغول بررسي هستند. تعلیق هویت در  ها و باورهاي خود، به حسب وجود انتخاب از میان بدیل ارزش

اي و  هاي حرفه اکتشافات تدریجي از گزینه از آنجا که هویت تعلیق به»میان جوانان دانشگاهي رواج بیشتري دارد. 
شود، که بدون رسیدن به ها و باورهایي مي ها، آرمان ثباتي مرتبط با ارزش شخصیتي اشاره دارد، منجر به وجود بي

اي  شده  (. همچنین جواناني که زودتر به هویت تثبیت2009)واس،« گرددتعهد، در تجربه بحران منعکس مي
بیني  آنها به جهانیعني بحراني را تجربه کرده باشند، در وضعیت هویت وقفه قرار دارند.  کهنبدون آ ،رسند مي

صورتي آماده از جانب والدین و یا افراد با نفوذ معیني متعهد هستند که حاصل جستجوگري خود آنها نیست، بلکه به
ترین سطح،  نظر رشد هویت در نازل شان، به آنان ارائه شده است. دانشجویان با ویژگي هویتي سرگشته، اززندگي

                                                           

1 Self-sameness 
و از سوئي انطباق دروني شخص را  ،رد، که با ثبات و انسجام همراه استاش دا همان بودي(، حکایت از نوعي آگاهي انسان نسبت به هویت شخصي -)خود 

دهد.هاي اجتماعي انعکاس مي با آرمان  
2 Identity Achievement 
12Identity Moratorium 
4 Identity Foreclosure 
14 Identity Diffusion 
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اند و در عین حال نه به درک  نسبت به سه گروه دیگر قرار دارند. حالتي که در آن هیچ نوع بحراني را سپري نکرده
 ،کنند و اساساً تمایل به انتخاب اهدافي ندارند مي اند و نه نسبت به اهداف خاصي تعهدي احساس و کشفي رسیده

افراد با هویت سرگشته، از صراحت و صداقت »گوید:  مي ي شناختي پائیني برخوردارند. لویکسضمن اینکه از توانای
(. آدامز نیز 2010)فراهانا،« اندازهاي مختلف، ذهني باز ندارند هاي جدید و چشم کمتري برخوردارند و در زمینه ایده

پذیري به وقوع  عي و در هنگام جامعهبر بنیان نظریه اریکسون معتقد بود، هویت و رشد آن، در متن محیط اجتما
معتقد است: در  ،روهمزمان حسي از تعلق نیاز دارند. از این پیوندد. وي باور دارد اشخاص به حسي از یگانگي و مي

بندند، نوعي آسایش فردي و امنیت جمعي، در میان که شخص به کار مي و  اجتماعي پرتو دو کارکرد  فردي
که در آن، هم خود شخص و هم ادراکات مهم دیگران، معنا یافته و داراي اهمیت  آید احساساتي به وجود مي

1کارکرد فردي»اینجا  شود. در مي
 سازي، یگانگي و پذیري، بر نیازها و فرایندهاي مرتبط با فردیت، شخصي جامعه 

رایندهایي تمرکز دارد که پذیري، بر نیازها و ف جامعه 2آمیزش یا کارکرد اجتماعيِ ،که تمایز تأکید دارد. در حالي
فضا و محیط »وي معتقد است:  (.1998)آدامز،« بخشدوابستگي، ارتباط داشتن، و اتحاد با دیگران را سهولت مي

خصوص براي  توانند رشد هویت را تسهیل نماید، به سازند، مي ها که تنوعي از تجارب را فراهم مي دانشگاه
 1979در سال  4نیز به همراه ترنر 3تاجفل (.2009)مورگل،« شوند مي هاي جدید که وارد یک فرایند تحول ورودي

ندارد، بلکه داراي  5فرد تنها یک خود شخصي عه بخشید و به این نتیجه رسید کهنظریه هویت اجتماعي را توس
هاي متفاوت اجتماعي ممکن است یک  خواني دارد. زمینه هاي عضویت گروهي هم چندین خود است که با چرخه

مختلف از لحاظ شخصي، خانوادگي، و ملي، به فکر کردن، احساس کردن و عمل  "خودهاي"را بر مبناي شخص 
هاي  کند که با ویژگي هویت شخصي اجزایي از تعریف خود را منعکس مي»کردن برانگیزد. او معتقد است: 

وند دارد و شامل سه شخصیتي و خصوصیات فیزیکي فرد، ارتباط دارد. اما هویت اجتماعي با عضویت گروهي پی
عنصر معرفتي یا شناختي، عنصر ارزشي، عنصر عاطفي و احساسي است که با آگاهي فرد نسبت به اینکه وي به 

ل است، در ارتباط و ارزشي که براي عضویت گروهي قائ هاي اجتماعي معیني تعلق دارد، و اهمیت عاطفي گروه
 رشد از دوراني دانشگاه، به جوانان ورود مرحله»معتقدند:  انصاحبنظر از (. از سویي برخي1978)تاجفل،« باشدمي

 بیشتر که نوجواني و کودکي دوران اتمام از پس جوان زیرا نامید، برزخ دوران آنرا توانمي است که آنان هویت

« کند ایجاد هایيدشواري است ممکن آن فصل و حل که شودمي استقالل مرحله وارد، است تقلیدي رفتارهایش
 سمت به هدایت و انتخاب مقایسه، تفکر، براي اساساً فرصتي حال این سؤال مطرح است که آیا (.1385باري،)غ

 و هاپذیرفتن دالیل فهم براي و نبایدها، بایدها تشخیص در اختیار جوان دانشجو بوده است تا براي یافتگي،کمال
است، تالش  یابيهویت عوامل از که آنها ت بهنسب تعهد سپس و هاچرایي و هاچیستي صحیح ها، درکنپذیرفتن

نیست.  رسمي دانش دهندهارائه صرفاً نباشد. از سویي روشن است که دانشگاه مثبت همواره پاسخ کند؟ شاید
 شود،مي دانشگاه وارد که شخصي و دهدمي انتقال دانشجو به را ضمني دانش یک رسمي و دانش یک دانشگاه»

                                                           

1 Individual Function 
2 Social Function 
3 Tagfel 
4Turner  
5 Personal Self 



 ، سال ششم5پژوهشي، شماره  -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل
 

96 

 

 شده مدرنايرسانه و صنعتي، زندگي با را خود راه، از این و کند؛ طي را مجدد یريپذیک جامعه بتواند باید

 نه "سازگاري"(. پس اگر1386)فاضلي،« شودنمي انجام درستي به کارکردها این کند. متاسفانه سازگار امروزي

 خویشتن دانشجو که دآن باش هاناسازگاري این علت شاید باشد، هویت داشتن هاينشانه از یکي "سازش "لزوماً

 که دارد حضور دانشگاه در گسیختگي ازهم نوعي حاضر حال در»است.  نیاورده بدست را هویتش عبارتيبه و خود

 یک نیازمند دانشگاه مدیریت جوانان، مسئله هویت حل کند. براينمي ترسیم آینده از را روشني اندازچشم

 بعضاً حاضر، حال در که رسدمي نظربه چنین ،(. بنابراین1386)کاشي، « است مسئله از درست درک و بازاندیشي

 تسریع منظوربه عالي، آموزش نظام  مدیران مسئوالن و سیاستگذاران، خدمت بتواند در که ايیافتهسازمان دانش

 ضعف با کند، کمک اشانیابيهویت بهبود و رشد در آنان به و گیرد قرار دانشجویان هویت گیريتسهیل شکل و

به عنوان خرده ها و مؤسسات آموزش عالي، ضروري است که دانشگاهنیز روبروست. توجه به این نکته  و نقصان
گونه مطالب  هایي از یک سیستم بزرگ اجتماعي الزاماً با عواملي بیروني در تعاملي دوسویه قرار دارند. این سیستم

مورد مطالعه قرار گرفت. او  1902در سال  1سدلر»مله پرورش تطبیقي از ج و ابتدا توسط اندیشمندان حوزه آموزش
ها، توسط سازد. پس از آن، این رهیافتهاي اجتماعي را متأثر ميرا مطرح ساخت که نظام 2ملي اصطالح  منش

و  1985در سال  5، هنز1981در سال  4، کوي1945در سال  3جمله، کندل سایر اندیشمندان و صاحبنظران از
عوامل اقتصادي، سیاسي، »هاي تأثیرگذار شامل  (. اهم مؤلفه1384)آقازاده،« یید قرارگرفتاشنایدر مورد تأ

تأثیر  هاي آموزشي را نیز در برگرفته، تحت فرهنگي، نهاد مذهب، تاریخ و شرایط اقلیمي است که کلیه نظاماجتماعي
دادهاي از جمله دستاوردها و برون تربیت، و  هاي تعلیم دهند و خود نیز از نتایج و بروندادهاي نظام قرار مي
از منظري  با این توضیحات و ،(. بنابراین1375)کوي،« پذیرند ميها و مؤسسات آموزش عالي تأثیر  دانشگاه

تر  سازي آنان پاسخي جامع هاي هویت هاي هویت دانشجویان و فرایند شود براي حل پیچیدگي مي 6اي رشته بین
 7اي تر یا فرارشته ست متخصصین امور مربوط به دانشجویان، از این منظر درکي کاملالزم ا ،رو دست آورد. از این به

دست آورند که  از دانشجویاني به ،شودها درک مي اي از دانسته شود و با مجموعه ها حاصل مي که از تلفیق تخصص
در البته کنند و  شان، تالش ميدادن به تجربیات و تولید یا بازتولید هویت براي روبرو شدن با مشکالت، نیازها، شکل

هاي آموزشي و  هاي هر دانشگاه متأثر از برنامه بخشند. بدین معنا ورودي را رشد داده، تکامل مي این راستا آن
طورکلي جامعه دانشگاهي به ساخت یا بازساخت هویت خویش ها، ارتباطات، فضا، فرهنگ و به پژوهشي، فعالیت

سازد که هاي مدیریتي دانشگاهي را بیشتر مشمول خود ميها و بخشخي از برنامهپردازند. این تأثیرگذاري برمي
هاي علمي پژوهشي؛  کنند که عبارتند از: برنامهتري ایفا ميکنندهگیري هویت دانشجویان نقش تعییندر شکل

 ها. ویي؛ فوق برنامههاي دانشج ها و تشکل اي؛ انجمن هاي مشاوره هاي فرهنگي؛ برنامه هاي ورزشي؛ برنامه برنامه

                                                           

1 Sadler 
2 National Characters 
3 Kandel  
4Khoi  
5Hans   
6 Interdisciplinary 
7 Trans-disciplinary 
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 های پژوهشپرسش
 هاي ابعاد هویت دانشجویان کدام است؟( ویژگي1
 هاي تأثیرگذار دانشگاهي بر تکوین هویت دانشجویان کدام است؟( ابعاد و مؤلفه2

 آخر چگونه است؟ل و د شهر تهران در مقایسه دو ترم اوهاي آزا( وضعیت هویت دانشجویان دانشگاه3

 شان چگونه است؟دانشجویان ترم اول و ترم آخر نسبت به نقش دانشگاه بر وضعیت هویت ( مقایسه باور4

 داد؟هاي آزاد ارائه گیري هویت دانشجویان دانشگاهدانشگاه در بهبود شکل توان براي نقش( چه مدلي مي5

 

  روش
 هايمؤلفه و ابعاد اي، کتابخانه روش با ابتدا ،منظور همین است. به 1تحقیقي ترکیبي نوع، نظر از حاضر پژوهش

 هویت تکوین بر دانشگاهي تأثیرگذار هايمؤلفه چنینهم تعیین گردید؛ و شناسایي دانشجویان هویت گیريشکل

 هویت، حوزه صاحبنظران دیدگاه ساختارمند،نیمه هايمصاحبه طریق پژوهشگر از سپس شد. استخراج دانشجویان

 صورتبه هاشد. مصاحبه جویا شده، شناسایي هايمؤلفه مورد در را دندشده بو انتخاب هدفمند روش به که

 که هایيسؤال بر مشتمل ايپرسشنامه مصاحبه انجام از گرفت. قبل انجام تلفني و 3کانوني هاي گروه ،2حضوري

-داده سسپ .شد داده قرار مصاحبه شوندگان اختیار در بود، شده استخراج پیشینه تحقیق و نظري مباني درون از

 ارزیابي مورد محتوا تحلیل طریق از تنطیم، و بنديطبقه دهي،سازمان از بعد آمده دست اطالعات به و خام هاي

 تأثیرگذاري و تاهمی میزان اساس بر و تأیید دانشجویان، هویت بر دانشگاهي تأثیرگذار شش مؤلفه و گرفت قرار

 وضعیت تعیین براي، آن از گردید. پس بندياولویت و دیلتع دانشجویان هویت گیريشکل بر بهبود هامؤلفه این

گردید. براي سنجش  اقدام دانشجویان بین پرسشنامه توزیع و پیمایشي روش از برداريبهره با هویت دانشجویان
 شد و از طریق الفباي کرونباخ مورد سنجش قرار نفر از اعضاي نمونه توزیع  40ها بین  پایایي این ابزار، پرسشنامه

 و موضوع به با توجه (  قابل قبول آن بود. سپسدرصد 4/91 گرفت، که حاکي از اعتبار )آلفباي کرونباخ معادل
"تحولي ترکیبي تحقیق" از روش ها،هداد گردآوري ابزار و تحقیق هايسؤال و اهداف پژوهش، ماهیت این

4 
 پس نهایت در .داشت تکمیلي جنبه ي،کم هايرهیافت و محوري کیفي نقش هايرهیافت شد که در آن استفاده

ها، براي ارائه مدل داده کل جامعِ تفسیر آماري، هايتحلیل از حاصل اطالعات تلفیق و همسوسازي پیوند، از
  گردید. هاي آزاد تهران، انجامگیري هویت دانشجویان دانشگاهمفهومي نقش دانشگاه در بهبود شکل

 و مدیران از استادان، 5نفر از شش واحد دانشگاهي 24بخش کیفي شامل مطالعه در  مورد جامعه: آماری جامعه
 صورت هدفمند انتخاب شدند و دردانشجویان، که به هویت تثبیت و رشد بهبود، گیري،شکل زمینه در صاحبنظران

شهر  آزاد هايدانشگاه گانهشش واحدهاي کارشناسيِ مقطع آخر ترم و دانشجویان جدیدالورود کلیه کمي، بخش

                                                           

1 Mixed Method Research 
2 Face to Face 
3 Focus Groups 
4 Transformative Mixed Method Procedure  

 حقیقات دانشگاه آزاد شهر تهرانشامل واحدهاي شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکزي، و علوم و ت  5
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 "مرکز فن آوري و اطالعات"شده از  اساس آمار کسب بوده است که بر 1392-93 تحصیلي سال در تهران
-اي و بهاي و خوشهگیري، طبقهروش نمونه نفر در نظر گرفته شد. 38634سازمان مرکزي دانشگاه آزاد، جمعا 

 با نمونه، حجم گیريشد. براي اندازهصورت تصادفي انجام گردید و کالس درس به عنوان خوشه مورد نظر واقع 

 اطمینان سطح در نمونه افزار محاسبه نرم از استفاده با چنینهم آماري، جامعه حجم و موجود اطالعات به توجه

 نفر 754آخر و جمعاً  براي ترم نفر 377 و اول ترم نفر براي 377 آن میزان ،5 اطمینان فاصله درصد و 95

عنوان گروه نمونه پرسشنامه به 613هاي مخدوش س از توزیع پرسشنامه و حذف پاسخگردید. در نهایت پ محاسبه
 انتخاب گردید.

هاي آمار توصیفي  ها در این پژوهش و در بخش کمي، از آزمون آوري داده پس از جمع: ها تحلیل داده و  تجزیه
هاي  عنوان شاخص صد و میانگین بهو استنباطي استفاده شده است. در آمار توصیفي از جداول توزیع فراواني، در

منظور مقایسه  هاي پژوهش ابتدا به منظور تحلیل استنباطي یافته چنین به برداري شد. هم گرایش مرکزي بهره
مستقل به عنوان ابزار تحلیل استفاده شد. سپس براي  tوضعیت هویت دانشجویان ترم اول و ترم آخر از آزمون 

...( و  گیري، رشد، تغییر نسبت به نقش دانشگاه بر وضعیت هویتشان )شکل بررسي و مقایسه باور دانشجویان
ها، اسناد و متون،  در بخش کیفي، از نظریه دو استفاده گردید.برحسب پذیرش در واحدهاي مختلف، از آزمون خي

ه و درک مطالع برداري شد. هدف پژوهشگر عه، بهرهعنوان یک روش مطال انجام مصاحبه و سپس تحلیل محتوا، به
هدف پژوهش، یعني به توجه  مند بود. همچنین با اي قاعده صحیح محتوايِ آشکار و پنهان ارتباطات به شیوه

گیري هویت دانشجویان که امري اکتشافي، تفسیري و  استنتاج و ارائه مدلي مفهومي براي نقش دانشگاه در شکل
 هايیافته و محوري کیفي نقش هايآن یافته شد که در استفاده "تحولي ترکیبي تحقیق"مفهومي است از روش

 آماري، هايتحلیل از دست آمدهبه اطالعات تلفیق و همسوسازي پیوند، سپس با .داشت تکمیلي جنبه کمي،

گیري هویت ها، صورت پذیرفت و در نهایت مدل مفهومي نقش دانشگاه در بهبود شکلداده کل جامعِ تفسیر
 هران، استنتاج و ارائه گردید. هاي آزاد تدانشجویان دانشگاه

 

 هایافته
منظور پاسخ به سؤال اول، با استفاده از نتایج مباني به هاي ابعاد هویت دانشجویان کدام است؟ویژگي -سؤال اول

هاي انجام شده در ایران و جهان، این نتیجه به دست آمد که نظري، مطالعه اسناد و متون همچنین پژوهش
ها که ابعاد هاي مختلف هویتي هستند. منشا این دیدگاه، نظریه مارسیا است. این پایگاهیگاهدانشجویان داراي پا

سازند عبارتند از: هویت متعهد مستقل منعطف؛ هویت نیمه متعهد مستقل منعطف؛ هویت متهعد غیر هویت را مي
هایي هستند که اراي ویژگيهاي هویتي دهر یک از این پایگاه هویت غیر متعهد و سر درگم. مسقل غیر منعطف؛

 .نشان داده شده است (1 پیوست )شمارهدر جدول 
گیري هویت دانشجویان کدام است؟ پس از شناسایي مؤلفه هاي تأثیرگذار دانشگاهي بر شکل مؤلفه -سؤال دوم

واي سازي دانشجویان و انجام مصاحبه با صاحبنظران و تحلیل محتهاي تأثیرگذار دانشگاهي بر فرایند هویت
اساس اولویت، اهمیت و نقش تأثیرگذاریشان بر فرایند هویت سازي دانشجویان،  نظرات نخبگان، محورهاي زیر بر

 :صورت زیر امتیازبندي شدند و عبارتند ازبه
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 درصد  93ل با امتیاز اي دانشگاه در اولویت اومشاوره هايبرنامه -
 درصد  83متیاز م با ااي آموزشي و پژوهشي در اولویت دوهبرنامه -
  درصد 80م با امتیاز رهنگي ادبي دانشگاه در اولویت سوهاي فبرنامه -
  درصد 78هاي ورزشي در اولویت چهارم با امتیاز برنامه -
 درصد  75هاي دانشجویي در اولویت پنجم با امتیاز ها و تشکلانجمن -
 ددرص 72هاي دانشگاهي در اولویت ششم با امتیاز فوق برنامه -

      ؟ل و آخر چگونه استآزاد تهران در مقایسه دو ترم او هايوضعیت هویت دانشجویان دانشگاه -سؤال سوم
هاي آزاد اسالمي در شهر  منظور پاسخ به سؤال سوم پژوهش، یعني تعیین وضعیت هویت دانشجویان دانشگاه به

ي و روابط عد ایدئولوژیکدو ب در  حاصل از آنهاآوري اطالعات  ها و جمعتهران، این مطالعه پس از توزیع پرسشنامه
شخصي به مقایسه وضعیت هویت دانشجویان ترم اول و ترم آخر و سپس  عد روابط بینچنین در ب شخصي همبین

ارائه شده است.  (2 پیوست )شمارهشده پرداخت که در جداول   هاي کسب تحلیل داده و  به استخراج و تجزیه
 07/3، اما در ترم آخر15/3رم اول در ت "بعد ایدئولوژیکي"میانگین نمره  ،شودمشاهده ميجداول  گونه که درهمان

(. نتیجه این sig<0.05نماید ) درصد تفکیک مي 95ها را در سطح اطمینان  تفاوت میانگین tبوده است. آزمون 
از وضعیت بهتري برخوردار  ، در مقایسه با ترم آخر"ئولوژیکياید"عد دانشجویان در ترم اول به لحاظ ب بود که

روابط "عد نیز وجود داشت. در ب (، از عوامل بعد عقیدتيp=.039بودند. چنین وضعیتي در فلسفه سبک زندگي )
(، نقش زنان و p=.013تشکیل خانواده )، و عوامل آن شامل: چگونگي برقراري روابط دوستانه و "شخصي بین

یعني دانشجویان ترم  (.sig<0.05چنین وجود داشت ) (، همp=.024) مردان در زندگي اجتماعي و خانوادگي
التحصیلي برخوردار اول و در بدو ورود به دانشگاه، از وضعیت بهتري نسبت به دانشجویان ترم آخر و به هنگام فارغ

وت هاي سیاسي و انتخاب دوست، دانشجویان ترم اول و ترم آخر، تفابودند. از لحاظ شغل، اعتقادات دیني، دیدگاه
 .(، پیوست2 شمارهجدول ) (sig>0.05دار نیست )ها معني معني داري نداشتند. تفاوت میانگین

منظور به نقش دانشگاه بر هویت آنان چگونه است؟ به اول و آخر نسبت مقایسه باور دانشجویان ترم -سؤال چهارم
دو استفاده شان، از آزمون خيه بر هویتپاسخ به مقایسه باور دانشجویان دو ترم اول و آخر، نسبت به نقش دانشگا

منظور مقایسه باور  با توجه به آزمون خي دو به  ارائه شده است.( 3 )شماره پیوستول شد. نتایج حاصل در جد
دار  به لحاظ آماري معني 05/0، در سطح 20( با درجه آزادي 0دانشجویان واحدهاي مختلف دانشگاه، در ترم اول )

لیکن پس از طي تحصیل در واحدهاي مختلف دانشگاه از تفاوت این باور کاسته شد، به (؛ sig < 0.05است )
دار نیست؛ بدین ترتیب در  به لحاظ آماري معني 05/0، در سطح 20( با درجه آزادي 141/0رم آخر )که در ت صورتي

 < sigد دیده نشد )داري در تفاوت باورهاي دانشجویان در واحدهاي مختلف دانشگاه آزا ترم آخر تفاوت معني

 .(، پیوست3 شمارهجدول ) (0.05
هاي آزاد شهر گیري هویت دانشجویان دانشگاهتوان براي نقش دانشگاه در بهبود شکلچه مدلي مي -سؤال پنجم

گیري از مباني نظري، بررسي ادبیات تحقیق و  منظور پاسخ به پرسش پنجم، این پژوهش با بهره تهران ارائه داد؟ به
جامعه  اي استاندارد شده که توسط پژوهشگر، متناسب با شرایط اجتماعي و فرهنگي از پرسشنامه استفاده

و براي  ،دانشجویان پرداخت. بر این اساس دانشجویان ایراني بومي شده بود، به سنجش و ارزیابي وضعیت هویت
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ساخته تدوین گردید و  ي محققا محور را شناسایي و تعیین کرد. پس از آن پرسشنامه 6طراحي مدل نهایي، محقق 
نفر از پژوهشگران حوزه هویت و صاحبنظران آموزش عالي براي تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادي و  30در اختیار

هاي: کامالً مناسب، مناسب،  اي و با گزینه رتبه 5اساس مقیاس لیکرت  محور آن قرار گرفت. پرسشنامه بر 6
نظیم گردیده بود تا درجه تناسب مدل پیشنهادي و محورهاي شناسایي شده متوسط، نامناسب و کامالً نامناسب ت

محاسبه میانگین مورد سنجش قرار گیرد. نتایج روشن  آن مطابق با دیدگاه و اظهارات متخصصان با استفاده از
ئه شده ( بوده است و مدل ارا3دست آمده از محورهاي مدل تحقیق بیشتر از میانگین نظري ) ساخت که میانگین به

محورهاي شناسایي شده  بوده است. 128/4از سوي متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. درجه تناسب مدل نهایي 
 براي طراحي مدل عبارتند از: 

گیري هویت دانشجویان، تقویت  هاي شکل این پژوهش اهدافي چون تعیین ابعاد و مؤلفه: فلسفه و اهداف -1
ها  سازي و تسهیل امکانات و فرصت رتقاء و بالندگي هویت دانشجویان، زمینههاي تأثیرگذار دانشگاهي بر ا مؤلفه

گیري هویت و تدوین مدلي براي رشد، اعتالء و بالندگي  براي حمایت از دانشجویان در جهت رشد و بهبود شکل
 .(84/3 نظر قرار داده است )درجه تناسبانشجویان در نظام دانشگاهي را مدهویت د

گیري آن مورد توجه بوده است که  نظریه مطرح در حوزه هویت و فرایند شکل 7ر این بخش، د: مباني نظري -2
(، نظریه هویت 1976) "مارسیا"هاي هویتي  (، نظریه پایگاه1968) "اریکسون"اجتماعي -عبارتند از: نظریه رواني

کارکردهاي فردي و  (، نظریه1990) "چیکرینگ"( نظریه رشد دانشجو 1989) "( و بورک1968) کنتر"و تعهد 
 (1939) "مید"، نظریه کنش متقابل (2000) "برزونسکي"(، نظریه فرایندسازي هویت1998) "آدامز"اجتماعي 

 .(07/4)درجه تناسب 
رایند هاي مطرح در خصوص هویت و ف مبتني بر ادبیات تحقیق، مباني نظري و دیدگاه: هاي هویت ابعاد و مؤلفه -3

ه مؤلفه( شناسایي شد )درجه تناسب مؤلفه مرتبط )هر بعد داراي ن 36بعد هویتي و  4گیري و پردازش آن،  شکل
12/4). 
اساس مطالعه متون  در این بخش و بر: هاي تأثیرگذار دانشگاهي )درون سیستمي( بر هویت دانشجویان مؤلفه -4

ي شد. پس از انجام مؤلفه تأثیرگذار دانشگاهي بر هویت دانشجویان شناسای 6مباني نظري و ادبیات تحقیق 
اساس تحلیل محتواي دیدگاه آنان هر  گیري هویت دانشجویان و بر مصاحبه با صاحبنظران و استادان حوزه شکل

 .(27/4)درجه تناسب   ل نهایي مورد استفاده واقع گردیدمؤلفه مورد تأیید قرار گرفت و در مد 6
مؤلفه محیطي که  6در این بخش نیز : نشجویانهاي تأثیرگذار محیطي )برون سیستمي( بر هویت دا مؤلفه -5

دهند، تعیین گردید. این  یري هویت دانشجو را تحت تأثیر قرار ميگ د شکلبیرون از سیستم دانشگاهي فراین
)درجه تناسب  مطرح در حوزه هویت شناسایي شدند ها مبتني بر مطالعه متون، ادبیات تحقیق و مباني نظري مؤلفه

31/4).  
گیري  منظور حمایت از دانشجو براي تسهیل در بهبود شکل مرحله اجرایي را به 6این پژوهش : رایيمراحل اج -6

شامل: تشکیل کمیته تخصصي رشد و اعتالي هویت دانشجویان، ارزیابي  ،هویت و رشد و ارتقا آن در نظر گرفت
هاي  انشجویان، تدوین برنامههاي تأثیرگذار دانشگاهي بر بهبود هویت د وضعیت هویت دانشجویان، تقویت مؤلفه

 :نشان داده شده استدر زیر  (. این مدل16/4عملیاتي، اجراي برنامه، ارزشیابي و بازنگري )درجه تناسب 
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 گیریبحث و نتیجه
یافته در ایران و جهان آغاز شد و  مهمترین نتایج این پژوهش که با بررسي دقیق مباني نظري و تحقیقات انجام

 م مصاحبه و اجراي پرسشنامه ادامه یافت، به قرار زیر است: سپس با انجا
 مؤلفه شکل گیري هویت دانشجویان 36عد و ( شناسایي و تعیین چهار ب1
گیري هویت دانشجویان از طریق مصاحبه با استادان، مدیران ( شناسایي شش مؤلفه تأثیرگذار دانشگاهي بر شکل2

 نظرانو صاحب
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عد ایدئولوژیکي و باالتر بودن میانگین نسبت به ترم آخر در ب هویت دانشجویان ترم اولدار وضعیت ( تفاوت معني3
 نمرات دانشجویان ترم اول

شخصي و باالتر بودن عد روابط بینان ترم اول نسبت به ترم آخر در بدار وضعیت هویت دانشجوی( تفاوت معني4
 میانگین نمرات دانشجویان ترم اول

 دانشجویان نسبت به نقش دانشگاه بر تکوین هویتشان از ترم اول به ترم آخر( افزایش میزان باور 5
( طراحي مدل مفهومي پژوهش شامل: فلسفه و اهداف، مباني نظري، ابعاد هویت دانشجویان، عوامل تأثیرگذار 6

 درون سیستمي )دانشگاهي( و عوامل تأثیرگذار برون سیستمي )محیط ملي و محیط جهاني( و مراحل اجرا
 

 منابع
 ها آموزش و پرورش تطبیقي، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه .(1384آقازاده، احمد )

 ، قابل دسترس در22نامه فرهنگ، شماره  شناسي مذهبي و باورهاي دیني ایرانیان، فصل هویت (.1379افروغ، عماد )

http;//www.iranpress.ir/farhang/template1/news.aspx? 

 شناسي هویت ایراني، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ نخست جامعه (.1388حاجیاني، ابراهیم )
اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردي -بررسي کنش متقابل جوانان با محیط سیاس .(1389عبداللهي، محمد. میرزایي، ابراهیم )

اجتماعي و -ي(، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. سیاس2هویت ) 55نامه  پژوهشاستان ایالم، 
(، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات 2هویت ) 55نامه  عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردي استان ایالم، پژوهش

 استراتژیک
 در   دسترسي  قابل نیستند،  سي هویت دانشجویي در گفتگو با کارشناسان، آنها تافته جدا بافتهشنا آسیب (.1385غباري، محمدباقر. )

www.qudsdaily.com/archive/1388/ht 
تهران: روزنامه شرق، از همایش انسان دانشگاهي،  انسان دانشگاهي زائر حقیقت است، گزارشي (.1386خرداد 10)پنجشنبه اهلل فاضلي، نعمت

 377شماره 
شناسي، کتاب درسي، سال سوم متوسطه، تهران: انتشارات شرکت  روان .(1385فراهاني، محمد تقي. کرمي نوري، رضا. اوحدي، محمود )

 ششم نشر کتاب، چاپ چاپ و

، تهران: روزنامه شرق، انسان دانشگاهي یقت است، گزارشي از همایشانسان دانشگاهي زائر حق (.1386خرداد 10)پنجشنبه کاشي، محمدجواد
 377شماره 

 39پیده دانایي، سال چهارم، شماره نامه س ساز، تهران: فصل هاي هویت مؤلفه (.1389معیدفر، سعید )
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های ابعاد هویتِ دانشجویان دانشگاه : ویژگی1جدول  
 

 هویت نیمه متعهد مستقل منعطف:
 تردید در پذیرش مسؤلیت

 سازگاری مشروط
پذیری انعطاف  

اکتشافی -خود  
 تغییر دیدگاه

های شناختی نیاز باال برای کشف پیچیدگی  
سازی تصمیم  
پایبندی -در مسیر خود  

های دیگر تالش برای فهم دیدگاه  

 

 هویت متعهد مستقل منعطف:
شناسی وظیفه  

 سازگاری آگاهانه
پذیری انعطاف  

تأملی -خود  
 تجدیدنظر در ابعاد مختلف هویت خود

 تالش برای شناخت
سازی هوشیارانه تصمیم  
پایبندی قوی -خود  

های دیگر فهم دیدگاه  

 

 هویت غیرمتعهد و سردرگم:

پذیری ضعیف مسؤلیت  
 آشفتگی

 طفره رفتن
گریزی واقعیت  

عقب افتادگی -خود   
های اندک و محدود اتکاء به شناخت  

گیری ناهنجار راهبردهای تصمیم  
 ناپایبندی )نااستواری(
 عدم تحمل دیگران

 

 هویت متعهد غیرمستقل غیرمنعطف:

شناسی وابسته وظیفه  
پذیری سازش  
ناپذیری انعطاف  

 تحریف واقعیت
تحملی در مقابل مسایل مبهم و  ناروشن کم  

هدایت شوندگی -دیگران  
گریزی تصمیم  

 پایبندی وابسته
های خاص )دیکته شده( پذیرش دیدگاه  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 منظور مقایسه وضعیت ترم اول و آخر دانشجویان در ابعاد و عوامل هویتیمستقل بهt:آزمون 2جدول

 

 

 ادامه آزمون... 
 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

 زمون لیون برای تساوی

  ها واریانس

t-test for Equality of Means ها آزمون تی برای تساوی میانگین 

F  محاسبه
 شده

Sig.  سطح
 معنی داری

t  محاسبه
 شده

df  درجه
 آزادی

Sig. (2-
tailed) 

سطح معنی 
 داری

Mean 
Difference 

 تفاضل میانگینها

Std. Error 
Difference 

خطای استاندار 
 تفاضل

95% Confidence 
Interval of the 

Difference  فاصله
برای  درصد 95اطمینان 

 تفاضل
Lower 
 حدپائین

Upper 
 حدباال

 ایدئولوژیکیالف:بعد 
تساویبافرض

 واریانسها
0.736 0.391 2.012 611 0.045 0.08 0.04 0.00 0.15 

 شغل
تساویبافرض

 واریانسها
0.619 0.432 1.654 611 0.099 0.08 0.05 -0.01 0.17 

 اعتقادات دینی
تساویبافرض

 واریانسها
0.973 0.324 1.345 611 0.179 0.07 0.05 -0.03 0.18 

 های سیاسی دیدگاه
تساویبافرض

 واریانسها
1.703 0.192 0.853 611 0.394 0.04 0.05 -0.06 0.15 

 فلسفه سبک زندگی
تساویبافرض

 واریانسها
0.782 0.377 2.072 611 0.039 0.11 0.05 0.01 0.21 

 شخصی ب:بعدروابط بین
تساویبافرض

 واریانسها
0.6 0.439 2.32 611 0.021 0.09 0.04 0.01 0.16 

 انتخاب دوست
تساویبافرض

 واریانسها
3.535 0.061 0.481 611 0.631 0.02 0.04 -0.07 0.11 

-دوستانه  روابط  برقراری  چگونگی

 وتشکیل خانواده
تساویبافرض

 واریانسها
0.379 0.539 2.501 611 0.013 0.12 0.05 0.03 0.22 

درزندگی  ومردان زنان نقش
 خانوادگی و اجتماعی

تساویبافرض
 واریانسها

1.213 0.271 2.268 611 0.024 0.11 0.05 0.02 0.21 

 ها ها و سرگرمی فعالیت
تساویبافرض

 واریانسها
0.299 0.584 1.813 611 0.07 0.09 0.05 -0.01 0.19 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   (p=≤.05 )        

 

 

 T-Test, Group Statistics استاندارد میانگینخطای استانداردانحراف میانگین تعداد تحصیلیترم 

 ایدئولوژیکیالف:بعد 
 0.03 0.46 3.15 305 ترم اول

 0.03 0.48 3.07 308 ترم آخر

 شغل
 0.03 0.60 3.11 305 ترم اول

 0.03 0.58 3.03 308 ترم آخر

 اعتقادات دینی
 0.04 0.64 3.23 305 ترم اول

 0.04 0.68 3.16 308 ترم آخر

 سیاسیهای  دیدگاه
 0.04 0.63 3.18 305 ترم اول

 0.04 0.66 3.13 308 ترم آخر

 فلسفه سبک زندگی
 0.04 0.64 3.06 305 ترم اول

 0.04 0.62 2.95 308 ترم آخر

 شخصی ب:بعد روابط بین
 0.03 0.45 3.13 305 ترم اول

 0.03 0.47 3.04 308 ترم آخر

 انتخاب دوست
 0.03 0.52 3.24 305 ترم اول

 0.03 0.57 3.22 308 ترم آخر

 خانوادهوتشکیلدوستانهروابطبرقراریچگونگی

 0.03 0.61 3.13 305 ترم اول

 0.03 0.61 3.00 308 ترم آخر

 وخانوادگیاجتماعیزندگیدرمردانوزناننقش

 0.04 0.61 3.09 305 ترم اول

 0.04 0.64 2.97 308 ترم آخر

 ها ها و سرگرمی فعالیت
 0.04 0.64 3.05 305 اولترم 

 0.04 0.62 2.96 308 ترم آخر



 
 
 
 

 : باور دانشجویان واحدهای مختلف دانشگاهی در نقش دانشگاه برهویت، در ترم اول و ترم آخر 3جدول

 ترم تحصیلی
   

 ای بر هویتم دارد، یا داشته است. کننده من باور دارم دانشگاه، نقش تعیین -65
Total ،1بسیارمخالفم 

 
 2مخالفم،

 
 3،متوسط

 
 4موافقم،

 
 5بسیارموافقم،

 

 ترم اول

 نام واحددانشگاهی

 مرکز
 83 30 18 13 6 16 فراوانی

 %100 %36.1 %21.7 %15.7 %7.2 %19.3 درصد

 جنوب
 81 13 10 22 9 27 فراوانی

 %100 %16.0 %12.3 %27.2 %11.1 %33.3 درصد

 شمال
 60 19 21 14 3 3 فراوانی

 %100 %31.7 %35.0 %23.3 %5.0 %5.0 درصد

 شرق
 34 20 7 3 2 2 فراوانی

 %100 %58.8 %20.6 %8.8 %5.9 %5.9 درصد

 تحقیقاتعلوم
 23 5 3 8 2 5 فراوانی

 %100 %21.7 %13.0 %34.8 %8.7 %21.7 درصد

 غرب
 24 9 8 4 1 2 فراوانی

 %100 %37.5 %33.3 %16.7 %4.2 %8.3 درصد

Total  
 305 96 67 64 23 55 فراوانی

 %100 %31.5 %22.0 %21.0 %7.5 %18.0 درصد

 ترم آخر

 نام واحددانشگاهی

 مرکز
 81 33 17 16 7 8 فراوانی

 %100 %40.7 %21.0 %19.8 %8.6 %9.9 درصد

 جنوب
 85 17 27 17 8 16 فراوانی

 %100 %20.0 %31.8 %20.0 %9.4 %18.8 درصد

 شمال
 46 12 8 12 7 7 فراوانی

 %100 %26.1 %17.4 %26.1 %15.2 %15.2 درصد

 شرق
 36 16 9 7 2 2 فراوانی

 %100 %44.4 %25.0 %19.4 %5.6 %5.6 درصد

 تحقیقاتعلوم
 37 13 11 5 2 6 فراوانی

 %100 %35.1 %29.7 %13.5 %5.4 %16.2 درصد

 غرب
 22 12 3 5 1 1 فراوانی

 %100 %54.5 %13.6 %22.7 %4.5 %4.5 درصد

Total  
 307 103 75 62 27 40 فراوانی

 %100 %33.6 %24.4 %20.2 %8.8 %13.0 درصد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


