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Abstract

هدف این مطالعه طراحي مدلي مفهومي براي بهبود شکلگیري
 پنج هدف جزیي شامل، از اینرو.هویت دانشجویان بود
 تعیین مؤلفههاي تأثیرگذار،شناسایي ابعاد و ویژگيهاي هویت
 بررسي وضعیت هویت،دانشگاهي بر شکلگیري هویت
،دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در بعد ایدئولوژیکي
بررسي وضعیت هویت دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در
-بعد روابط بینشخصي و ارائه مدلي مفهومي براي بهبود شکل
 روشي ترکیبي.گیري هویت دانشجویان مد نظر قرار گرفت
 ابتدا با روش.براي اجر اي این پژوهش در نظر گرفته شد
 مؤلفه شکلگیري هویت شناسایي36  بعد و4 ،کتابخانهاي
- نمونهگیري طبقه، دادهها با بهکارگیري روش پیمایشي.شدند
 دانشجو613  سؤالي بین66 خوشهاي و توزیع پرسشنامهاي-اي
 تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري دو.گردآوري شد
 تحلیل واریانس چندمتغیره و خيدو صورت، مستقلt ،جمله اي
 یافتهها نشان داد که وضعیت هویت دانشجویان در ترم.پذیرفت
 در نهایت مدلي مفهومي.آخر کمتر از دانشجویان ترم اول بود
براي بهبود شکلگیري هویت دانشجویان طراحي شد و درجه
، نفر از اعضاي هیأت علمي24 تناسب مدل نهایي توسط
.مدیران و متخصصان دانشگاهي تأیید گردید
- هویت، ابعاد هویت دانشجویان، هویت:واژههای کلیدی
 نقش دانشگاه، عوامل تاثیرگذار بر هویت،سازي

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 stratifiedcluster 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
اهداف و آرمانهایي که از فلسفه ایجاد نظام آموزش عالي برميخیزد ،از آنچه " باید باشد" سخن ميگویند .این
اهداف با نگاهي به آینده و به طور عمده با ثبات ،به فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي جهت ميدهند .در این میان،
«ترجیح دانشگاه و استادان این است که دانشجو در کنشهاي خود فعال باشد و امکان پرسشگري و نقد را داشته
باشد و براي تکوین شخصیت علمي و اجتماعي خود تالش کند» (معیدفر .)1389،اما دانشجویان نیاز دارند در
کنار کسب مهارت و تسلط بر متون درسي ،از شرایطي برخوردار گردند که امکان رشد هویت و استقالل فکري و
علميشان فراهم گردد« .این امر مستلزم توانمندبودن آنها در زمینه برنامهریزي ،اجرا و تحت نظارت قراردادن
کوششهاي علميشان درون یک شیوه خویشتندارانه ميباشد» (برزونسکي .)2000،با این معنا ،ضروري است
دانشجو براي تکوین شخصیت و هویت علمي و اجتماعي خود تالش کند .اما از آنجا که هنوز تعین شخصي پیدا
نکرده است ،نیازمند است در کنار درک صحیح از فرایند هویت سازیش ،مورد حمایت و هدایت قرار گیرد .این
پژوهش تالش دارد از طریق ارائه مدلي مفهومي ،بهصورت دستگاهي براي اندیشیدن و اجراي عملکردهاي
مناسب ،نقش دانشگاه را در زمینه کمک به فرایند هویت سازي دانشجویان ،مورد بررسي قرار دهد .مطالعه در
زمینه شکلگیري هویت ،با رویکردها و دیدگاههاي مختلف ،منتج به نظریات متفاوتي درباره این موضوع ميشود.
بهطورکلي ،نظریات را ميتوان در مقوالت مختلف زیستي -تکاملي ،روانکاوي ،یادگیري اجتماعي ،شناختي و
زمینهاي دستهبندي کرد .از آنجا که هویت ماهیتي ناهمگون دارد ،شاید تعریفي مانع و جامع از آن وجود نداشته
باشد .در مورد تناقصهایي که در زمینه هویت وجود دارد ،ميشود اشاره کرد که «هویت به طور همزمان حاصل
یک عنصر ایستا و یک عنصر پویاست .از یکسو ،رجوع به هویت بیانگر استمرار و تداوم یک من منفعل و تاریخي
است .اما از سوي دیگر هویت دائماً در معرض بازتعریف و بازتولید است» (افروغ .)1379 ،در میان اندیشمندان،
فروید ( )1933از جمله نظریهپردازاني بود که به هویت توجه ویژهاي داشت .فروید معتقد بود :سه عنصر اصلي،
سازنده شخصیت انسان است که عبارتند از« :غرایز و امیال ناخودآگاه 1،خود 2،و فراخود( »3چنگ .)2004،فروید
ناخودآگاه را مهمترین حیطه رواني یک شخص در نظر ميگرفت .اما تا پیش از سال  ،1950عليرغم برخي
پژوهشها ،مطالعات تجربي تکرارشده و بینشها و بصیرتهاي نظري مهم در مورد "شخص ،"4یک نظریۀ جامع
در این زمینه به دست نیامده بود که بین دوسویه بودن پیچیدگيهاي اجتماعي و ویژگيهاي فعال شخص از
یکسو ،و ساختارهاي اجتماعي از دیگر سو ،ارتباط برقرار نماید .در سال " 1950فوت "5مفهوم تعهد 6را مطرح
ساخت .وي این سؤال را مطرح کرد که افراد چگونه باید خطمشيهاي کلي فعالیتهاي خود را پدید آورند و یا
حفظ کنند؟ .وي در پاسخ چنین استدالل کرد که عملکرد بدون هویت ،بدون انگیزه و بدون محرک ،رفتاري پوچ و
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بيمعناست ،در حاليکه تعهد کامل یک شخص نسبت به هویتش ،براي یک "خود فعال" ،ضروري است .سپس
"بکر" ( )1964 ،1960به این نتیجه رسید که تعهد ،حاصل چگونگي پردازش هویت افراد است که وي آنها را
شروط جانبي 1نامید .بکر مياندیشد که یک شخص متعهد ،از طریق توسل به "شروط جانبي" و اقدام در مسیري
خاص ،توجه دیگران را به طرزي بدیع و مستقیماً به سوي فعالیتي که بدان مشغول است ،نسبت به خود جلب
ميکند و با انجام چنین کاري و با اتکاء به آن ،شخص چگونگي عملکرد خود را استمرار ميبخشد .اما استریکر
( 1968و  ،)1980تعهد را بهعنوان بخشي از نظریۀ هویت رشدیافته 2با درنظرگرفتن رابطه بین خود و ساختارهاي
اجتماعي ،مورد توجه قرار ميدهد .این نظریه به رابطه مثبت بین تعهد و نظم سلسلهمراتبي هویت در قالب
نقشهاي مختلف ،توجه دارد .از نظر وي « ،تعهد به روابطي اشاره دارد که به عنوان راهي براي خدمت و یا ارتباط
با دیگران ،از روي انتخاب شکل گرفته ،به قسمي که تغییر الگوي انتخاب ،نیازمند تغییر الگوي روابط با دیگران
است .در این مورد تعهد به یک هویت را ميتوان به وسیله هزینههاي گرد آمده پیرامون روابطي که به یک هویت
وابستهاند ،اندازهگیري کرد» (حاجیاني .)1388،مید )1986-1900( 3نیز از جمله نظریهپردازاني بود که به رابطه
متقابل میان انسان و محیط اجتماعياش اعتقاد داشت؛ به این معني که شکلگیري و رشد هویت ،در متن متنوعي
از نهادها و بافتهاي اجتماعي نظیر ،خانواده ،گروه همساالن ،محیطهاي آموزشي ،محیطهاي شغلي و بافت
مذهبي بوجود مي آید .اما در عین حال انسانِ خالق ،کنش فردي و اجتماعي را چنان ميسازد که خود مایل است.
از اینرو" ،مید" مياندیشید که ماهیت و محتواي "خود" و نحوه شکلگیري آن در یک زمینه ساختي و اجتماعي
اتفاق مي افتد .اما این نظریه صرفاً معطوف به عوامل ساختاري نیست ،بلکه او توانایي آگاهانه کنشگر را براي
ساماندهي ،تنظیم و سیاستگذاري هویت خویش مورد تأکید قرار ميدهد .مید در توضیح این نکته ميگوید:
«انسان سواي انگیزهها و تحریکاتي که از سوي محیط بر او وارد ميشود ،باید چیزي در درون داشته باشد که
هویت او را بسازد ،به شکلي که بتواند به آن رجوع کند و او را مورد مشورت قرار دهد و از او کمک بخواهد»
(عبداللهي .)1389،ضمن توجه به این نکته که مهمترین خصوصیت "خود" پویشيبودن آن است ،چرا که هیچگاه
تبدیل به "ساخت" نميشود .بنابراین ،این دانشمندان ،شناخت ما را با تدوین هویت بر پایه تعاملي نمادین افزایش
دادند که بر رابطه دوسویه و پویا بین ساختارهاي اجتماعي و فرایندسازي خود تأکید دارد .اریکسون 4نیز هویت را
امري ایستا نميدانست .وي برخالف فروید که دوران کودکي را براي ساخت هویت و شخصیت مورد تاکید قرار
ميداد ،معتقد بود ،ما صرفاً محصول تجربیات دوران کودکي نیستیم؛ تأثیرات کودکي اهمیت دارند ،اما رویدادهاي
مراحل بعدي نیز در تکوین هویت آدمي نقش مهمي دارند .لذا انسانها بهطور کامل تحت تأثیر نیروهاي
زیستشناختي که در دوران کودکي فعال هستند ،قرار نميگیرند .همچنین او جزو اولین پژوهشگران هویت بود که
سیر نوجواني به جواني را مطالعه کرد .اریکسون معتقد بود « :انسان در هر مرحله از رشد خود ،باید بحرانها و
تعارضهایي را به طور موفقیتآمیز حل کند ،تا براي مرحله بعدي آمادگي کافي داشته باشد .ضمن اینکه باید بتواند
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سالمت رواني خود را نیز تأمین کند» (فراهاني .)1388،در خالل این دوره ،هم زمینه براي رشد شخصي فراهم
است ،و هم از سویي دیگر امکان شکست و ناکامي وجود دارد .اریکسون از سویي ميافزاید "هویت خود" در وجه
انتزاعياش ،آگاهي از حقیقت "خود-همانبودي "1است .این مفهوم در استمرار روشهایي قابل جستجو است که
شخص براي ساخت خود "واحد" به کار ميبندد .اریکسون معتقد بود که این خود -همانبودي در حقیقت آگاهي
و بصیرت انسان است نسبت به هویت شخصياش .یک تالش ناآگاهانه براي استمرار ویژگيهاي شخصي ،یک
فرایند مستمر براي تلفیق خود از راه همبستگي دروني با آرمانهاي اجتماعي و هویتگروهي» (آدامز .)1998،به
این صورت ،اریکسون به شرح و بیان عوامل مختلفي پرداخت که به تشکیل هویت در دوران بزرگسالي منجر
ميشوند .او معتقد بود :در ورود به بزرگسالي و بههنگام ساختن تعهدات مهم زندگي و ایجاد یک خود منعطف از
سوي شخص ،انتظار یک نوع وقفه رواني اجتماعي از جوان وجود دارد .این وقفه ،به شکل مرحلهاي حساس و
خطرناک ،بحراني را بهمراه ميآورد» (همان) .تحقیقات بعدي نیز نشان داد که «هویت یک شخص بعد از دوره
نوجواني و گذشتن از بلوغ جواني ،بهخصوص براي کسانيکه وارد دانشگاه ميشوند ،تغییر ميکند .همین امر در
مورد سبک پردازش هویت نیز صدق ميکند» (راس .)2002،سپس بر بنیان نظریه اریکسون" ،مارسیا" چهار حالت
متفاوت از هویت را تنظیم کرد که طرق متفاوت شکلگیري هویت را توصیف مينمایند .این شیوهها عبارتند از:
«هویت اکتساب ،2هویت تعلیق ،3هویت وقفه ،4و هویت سرگشته .5با این تعریف ،افرادي که در طبقه اکتساب قرار
دارند ،به طور با ثباتتري نسبت به کساني که در حالت تعلیق و یا آشفته جاي ميگیرند ،هدفمندتر و متعهدتر
ميباشند» (برزونسکي .)2000 ،مطالعات وي نش ان داد ،دانشجویاني که در جایگاه هویت اکتساب قرار دارند ،داراي
عملکردي بسیار عالي ميباشند و در عرصه فعالیتهاي علمي و پژوهشي افرادي آگاهند و نسبت به
مسئولیتهایشان خود را متعهد ميدانند .اما جواناني که در حالت تعلیق هویت هستند ،هنوز نتوانستهاند تصمیم
روشني براي مسائل اصلي زندگي خود بگیرند ،زیرا این جوانان پیش از پذیرش و دستیابي به تعهد در زمینه
ارزشها و باورهاي خود ،به حسب وجود انتخاب از میان بدیلهاي مختلف ،مشغول بررسي هستند .تعلیق هویت در
میان جوانان دانشگاهي رواج بیشتري دارد« .از آنجا که هویت تعلیق به اکتشافات تدریجي از گزینههاي حرفهاي و
شخصیتي اشاره دارد ،منجر به وجود بيثباتي مرتبط با ارزشها ،آرمانها و باورهایي ميشود ،که بدون رسیدن به
تعهد ،در تجربه بحران منعکس ميگردد» (واس .)2009،همچنین جواناني که زودتر به هویت تثبیت شدهاي
ميرسند ،بدون آنکه بحراني را تجربه کرده باشند ،در وضعیت هویت وقفه قرار دارند .یعني آنها به جهانبیني
معیني متعهد هستند که حاصل جستجوگري خود آنها نیست ،بلکه بهصورتي آماده از جانب والدین و یا افراد با نفوذ
زندگيشان ،به آنان ارائه شده است .دانشجویان با ویژگي هویتي سرگشته ،از نظر رشد هویت در نازلترین سطح،
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نسبت به سه گروه دیگر قرار دارند .حالتي که در آن هیچ نوع بحراني را سپري نکردهاند و در عین حال نه به درک
و کشفي رسیدهاند و نه نسبت به اهداف خاصي تعهدي احساس ميکنند و اساساً تمایل به انتخاب اهدافي ندارند،
ضمن اینکه از توانایي شناختي پائیني برخوردارند .لویکس ميگوید« :افراد با هویت سرگشته ،از صراحت و صداقت
کمتري برخوردارند و در زمینه ایدههاي جدید و چشماندازهاي مختلف ،ذهني باز ندارند» (فراهانا .)2010،آدامز نیز
بر بنیان نظریه اریکسون معتقد بود ،هویت و رشد آن ،در متن محیط اجتماعي و در هنگام جامعهپذیري به وقوع
ميپیوندد .وي باور دارد اشخاص به حسي از یگانگي و همزمان حسي از تعلق نیاز دارند .از اینرو ،معتقد است :در
پرتو دو کارکرد فردي و اجتماعي که شخص به کار ميبندند ،نوعي آسایش فردي و امنیت جمعي ،در میان
احساساتي به وجود ميآید که در آن ،هم خود شخص و هم ادراکات مهم دیگران ،معنا یافته و داراي اهمیت
ميشود .در اینجا «کارکرد فردي 1جامعهپذیري ،بر نیازها و فرایندهاي مرتبط با فردیت ،شخصيسازي ،یگانگي و
تمایز تأکید دارد .در حاليکه ،آمیزش یا کارکرد اجتماعيِ 2جامعهپذیري ،بر نیازها و فرایندهایي تمرکز دارد که
وابستگي ،ارتباط داشتن ،و اتحاد با دیگران را سهولت ميبخشد» (آدامز .)1998،وي معتقد است« :فضا و محیط
دانشگاهها که تنوعي از تجارب را فراهم ميسازند ،ميتوانند رشد هویت را تسهیل نماید ،بهخصوص براي
وروديهاي جدید که وارد یک فرایند تحول ميشوند» (مورگل .)2009،تاجفل 3نیز به همراه ترنر 4در سال 1979
نظریه هویت اجتماعي را توسعه بخشید و به این نتیجه رسید که فرد تنها یک خود شخصي 5ندارد ،بلکه داراي
چندین خود است که با چرخههاي عضویت گروهي همخواني دارد .زمینههاي متفاوت اجتماعي ممکن است یک
شخص را بر مبناي "خودهاي" مختلف از لحاظ شخصي ،خانوادگي ،و ملي ،به فکر کردن ،احساس کردن و عمل
کردن برانگیزد .او معتقد است« :هویت شخصي اجزایي از تعریف خود را منعکس ميکند که با ویژگيهاي
شخصیتي و خصوصیات فیزیکي فرد ،ارتباط دارد .اما هویت اجتماعي با عضویت گروهي پیوند دارد و شامل سه
عنصر معرفتي یا شناختي ،عنصر ارزشي ،عنصر عاطفي و احساسي است که با آگاهي فرد نسبت به اینکه وي به
گروههاي اجتماعي معیني تعلق دارد ،و اهمیت عاطفي و ارزشي که براي عضویت گروهي قائل است ،در ارتباط
ميباشد» (تاجفل .)1978،از سویي برخي از صاحبنظران معتقدند« :مرحله ورود جوانان به دانشگاه ،دوراني از رشد
هویت آنان است که ميتوان آنرا دوران برزخ نامید ،زیرا جوان پس از اتمام دوران کودکي و نوجواني که بیشتر
رفتارهایش تقلیدي است ،وارد مرحله استقالل ميشود که حل و فصل آن ممکن است دشواريهایي ایجاد کند»
(غباري .)1385،حال این سؤال مطرح است که آیا اساساً فرصتي براي تفکر ،مقایسه ،انتخاب و هدایت به سمت
کمالیافتگي ،در اختیار جوان دانشجو بوده است تا براي تشخیص بایدها و نبایدها ،براي فهم دالیل پذیرفتنها و
نپذیرفتنها ،درک صحیح چیستيها و چرایيها و سپس تعهد نسبت به آنها که از عوامل هویتیابي است ،تالش
کند؟ شاید پاسخ همواره مثبت نباشد .از سویي روشن است که دانشگاه صرفاً ارائهدهنده دانش رسمي نیست.
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«دانشگاه یک دانش رسمي و یک دانش ضمني را به دانشجو انتقال ميدهد و شخصي که وارد دانشگاه ميشود،
باید بتواند یک جامعهپذیري مجدد را طي کند؛ و از این راه ،خود را با زندگي صنعتي ،و رسانهايشده مدرن
امروزي سازگار کند .متاسفانه این کارکردها به درستي انجام نميشود» (فاضلي .)1386،پس اگر"سازگاري" نه
لزوماً "سازش" یکي از نشانههاي داشتن هویت باشد ،شاید علت این ناسازگاريها آن باشد که دانشجو خویشتن
خود و بهعبارتي هویتش را بدست نیاورده است« .در حال حاضر نوعي ازهم گسیختگي در دانشگاه حضور دارد که
چشمانداز روشني را از آینده ترسیم نميکند .براي حل مسئله هویت جوانان ،مدیریت دانشگاه نیازمند یک
بازاندیشي و درک درست از مسئله است» (کاشي .)1386 ،بنابراین ،چنین بهنظر ميرسد که در حال حاضر ،بعضاً
دانش سازمانیافتهاي که بتواند در خدمت سیاستگذاران ،مسئوالن و مدیران نظام آموزش عالي ،بهمنظور تسریع
و تسهیل شکلگیري هویت دانشجویان قرار گیرد و به آنان در رشد و بهبود هویتیابياشان کمک کند ،با ضعف
و نقصان روبروست .توجه به این نکته نیز ضروري است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،به عنوان خرده
سیستم هایي از یک سیستم بزرگ اجتماعي الزاماً با عواملي بیروني در تعاملي دوسویه قرار دارند .اینگونه مطالب
ابتدا توسط اندیشمندان حوزه آموزش و پرورش تطبیقي از جمله «سدلر 1در سال  1902مورد مطالعه قرار گرفت .او
اصطالح منش ملي 2را مطرح ساخت که نظامهاي اجتماعي را متأثر ميسازد .پس از آن ،این رهیافتها ،توسط
سایر اندیشمندان و صاحبنظران از جمله ،کندل 3در سال  ،1945کوي 4در سال  ،1981هنز 5در سال  1985و
اشنایدر مورد تأیید قرارگرفت» (آقازاده .)1384،اهم مؤلفههاي تأثیرگذار شامل «عوامل اقتصادي ،سیاسي،
اجتماعيفرهنگي ،نهاد مذهب ،تاریخ و شرایط اقلیمي است که کلیه نظامهاي آموزشي را نیز در برگرفته ،تحتتأثیر
قرار ميدهند و خود نیز از نتایج و بروندادهاي نظامهاي تعلیم و تربیت ،از جمله دستاوردها و بروندادهاي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تأثیر ميپذیرند» (کوي .)1375،بنابراین ،با این توضیحات و از منظري
بینرشتهاي 6ميشود براي حل پیچیدگيهاي هویت دانشجویان و فرایندهاي هویتسازي آنان پاسخي جامعتر
بهدست آورد .از اینرو ،الزم ا ست متخصصین امور مربوط به دانشجویان ،از این منظر درکي کاملتر یا فرارشتهاي7
که از تلفیق تخصصها حاصل ميشود و با مجموعهاي از دانستهها درک ميشود ،از دانشجویاني بهدست آورند که
براي روبرو شدن با مشکالت ،نیازها ،شکلدادن به تجربیات و تولید یا بازتولید هویتشان ،تالش ميکنند و البته در
این راستا آن را رشد داده ،تکامل ميبخشند .بدین معنا وروديهاي هر دانشگاه متأثر از برنامههاي آموزشي و
پژوهشي ،فعالیتها ،ارتباطات ،فضا ،فرهنگ و بهطورکلي جامعه دانشگاهي به ساخت یا بازساخت هویت خویش
ميپردازند .این تأثیرگذاري برخي از برنامهها و بخشهاي مدیریتي دانشگاهي را بیشتر مشمول خود ميسازد که
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در شکلگیري هویت دانشجویان نقش تعیینکنندهتري ایفا ميکنند که عبارتند از :برنامههاي علمي پژوهشي؛
برنامههاي ورزشي؛ برنامههاي فرهنگي؛ برنامههاي مشاورهاي؛ انجمنها و تشکلهاي دانشجویي؛ فوق برنامهها.
پرسشهای پژوهش
 )1ویژگيهاي ابعاد هویت دانشجویان کدام است؟
 )2ابعاد و مؤلفههاي تأثیرگذار دانشگاهي بر تکوین هویت دانشجویان کدام است؟
 )3وضعیت هویت دانشجویان دانشگاههاي آزاد شهر تهران در مقایسه دو ترم اول و آخر چگونه است؟
 )4مقایسه باور دانشجویان ترم اول و ترم آخر نسبت به نقش دانشگاه بر وضعیت هویتشان چگونه است؟
 )5چه مدلي ميتوان براي نقش دانشگاه در بهبود شکلگیري هویت دانشجویان دانشگاههاي آزاد ارائه داد؟
روش
است .به همین منظور ،ابتدا با روش کتابخانه اي ،ابعاد و مؤلفههاي
پژوهش حاضر از نظر نوع ،تحقیقي
شکلگیري هویت دانشجویان شناسایي و تعیین گردید؛ همچنین مؤلفههاي تأثیرگذار دانشگاهي بر تکوین هویت
دانشجویان استخراج شد .سپس پژوهشگر از طریق مصاحبههاي نیمهساختارمند ،دیدگاه صاحبنظران حوزه هویت،
که به روش هدفمند انتخاب شده بودند را در مورد مؤلفههاي شناسایي شده ،جویا شد .مصاحبهها بهصورت
حضوري ،2گروه هاي کانوني 3و تلفني انجام گرفت .قبل از انجام مصاحبه پرسشنامهاي مشتمل بر سؤالهایي که
از درون مباني نظري و پیشینه تحقیق استخراج شده بود ،در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد .سپس داده-
هاي خام و اطالعات به دست آمده بعد از سازماندهي ،طبقهبندي و تنطیم ،از طریق تحلیل محتوا مورد ارزیابي
قرار گرفت و شش مؤلفه تأثیرگذار دانشگاهي بر هویت دانشجویان ،تأیید و بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاري
این مؤلفهها بر بهبود شکلگیري هویت دانشجویان تعدیل و اولویتبندي گردید .پس از آن ،براي تعیین وضعیت
هویت دانشجویان با بهرهبرداري از روش پیمایشي و توزیع پرسشنامه بین دانشجویان اقدام گردید .براي سنجش
پایایي این ابزار ،پرسشنامهها بین  40نفر از اعضاي نمونه توزیع شد و از طریق الفباي کرونباخ مورد سنجش قرار
گرفت ،که حاکي از اعتبار (آلفباي کرونباخ معادل  91/4درصد) قابل قبول آن بود .سپس با توجه به موضوع و
ماهیت این پژوهش ،اهداف و سؤالهاي تحقیق و ابزار گردآوري دادهها ،از روش" تحقیق ترکیبي تحولي"4
استفاده شد که در آن رهیافتهاي کیفي نقش محوري و رهیافتهاي کمي ،جنبه تکمیلي داشت .در نهایت پس
از پیوند ،همسوسازي و تلفیق اطالعات حاصل از تحلیلهاي آماري ،تفسیر جامعِ کل دادهها ،براي ارائه مدل
مفهومي نقش دانشگاه در بهبود شکلگیري هویت دانشجویان دانشگاههاي آزاد تهران ،انجام گردید.
ترکیبي1
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جامعه آماری :جامعه مورد مطالعه در بخش کیفي شامل  24نفر از شش واحد دانشگاهي 1از استادان ،مدیران و
صاحبنظران در زمینه شکلگیري ،بهبود ،رشد و تثبیت هویت دانشجویان ،که بهصورت هدفمند انتخاب شدند و در
بخش کمي ،کلیه دانشجویان جدیدالورود و ترم آخر مقطع کارشناسيِ واحدهاي ششگانه دانشگاههاي آزاد شهر
تهران در سال تحصیلي  93-1392بوده است که بر اساس آمار کسب شده از "مرکز فن آوري و اطالعات"
سازمان مرکزي دانشگاه آزاد ،جمعا  38634نفر در نظر گرفته شد .روش نمونهگیري ،طبقهاي و خوشهاي و به-
صورت تصادفي انجام گردید و کالس درس به عنوان خوشه مورد نظر واقع شد .براي اندازهگیري حجم نمونه ،با
توجه به اطالعات موجود و حجم جامعه آماري ،همچنین با استفاده از نرم افزار محاسبه نمونه در سطح اطمینان
 95درصد و فاصله اطمینان  ،5میزان آن  377نفر براي ترم اول و  377نفر براي ترم آخر و جمعاً  754نفر
محاسبه گردید .در نهایت پس از توزیع پرسشنامه و حذف پاسخهاي مخدوش  613پرسشنامه بهعنوان گروه نمونه
انتخاب گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها :پس از جمعآوري دادهها در این پژوهش و در بخش کمي ،از آزمونهاي آمار توصیفي
و استنباطي استفاده شده است .در آمار توصیفي از جداول توزیع فراواني ،درصد و میانگین بهعنوان شاخصهاي
گرایش مرکزي بهرهبرداري شد .همچنین بهمنظور تحلیل استنباطي یافتههاي پژوهش ابتدا بهمنظور مقایسه
وضعیت هویت دانشجویان ترم اول و ترم آخر از آزمون  tمستقل به عنوان ابزار تحلیل استفاده شد .سپس براي
بررسي و مقایسه باور دانشجویان نسبت به نقش دانشگاه بر وضعیت هویتشان (شکلگیري ،رشد ،تغییر  )...و
برحسب پذیرش در واحدهاي مختلف ،از آزمون خيدو استفاده گردید .در بخش کیفي ،از نظریهها ،اسناد و متون،
انجام مصاحبه و سپس تحلیل محتوا ،بهعنوان یک روش مطالعه ،بهرهبرداري شد .هدف پژوهشگر مطالعه و درک
صحیح محتوايِ آشکار و پنهان ارتباطات به شیوهاي قاعدهمند بود .همچنین با توجه به هدف پژوهش ،یعني
استنتاج و ارائه مدلي مفهومي براي نقش دانشگاه در شکلگیري هویت دانشجویان که امري اکتشافي ،تفسیري و
مفهومي است از روش"تحقیق ترکیبي تحولي" استفاده شد که در آن یافتههاي کیفي نقش محوري و یافتههاي
کمي ،جنبه تکمیلي داشت .سپس با پیوند ،همسوسازي و تلفیق اطالعات بهدست آمده از تحلیلهاي آماري،
تفسیر جامعِ کل دادهها ،صورت پذیرفت و در نهایت مدل مفهومي نقش دانشگاه در بهبود شکلگیري هویت
دانشجویان دانشگاههاي آزاد تهران ،استنتاج و ارائه گردید.
یافتهها
سؤال اول -ویژگيهاي ابعاد هویت دانشجویان کدام است؟ بهمنظور پاسخ به سؤال اول ،با استفاده از نتایج مباني
نظري ،مطالعه اسناد و متون همچنین پژوهشهاي انجام شده در ایران و جهان ،این نتیجه به دست آمد که
دانشجویان داراي پایگاه هاي مختلف هویتي هستند .منشا این دیدگاه ،نظریه مارسیا است .این پایگاهها که ابعاد
هویت را مي سازند عبارتند از :هویت متعهد مستقل منعطف؛ هویت نیمه متعهد مستقل منعطف؛ هویت متهعد غیر
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مسقل غیر منعطف؛ هویت غیر متعهد و سر درگم .هر یک از این پایگاههاي هویتي داراي ویژگيهایي هستند که
در جدول پیوست (شماره  )1نشان داده شده است.
سؤال دوم -مؤلفههاي تأثیرگذار دانشگاهي بر شکلگیري هویت دانشجویان کدام است؟ پس از شناسایي مؤلفه
هاي تأثیرگذار دانشگاهي بر فرایند هویتسازي دانشجویان و انجام مصاحبه با صاحبنظران و تحلیل محتواي
نظرات نخبگان ،محورهاي زیر بر اساس اولویت ،اهمیت و نقش تأثیرگذاریشان بر فرایند هویت سازي دانشجویان،
بهصورت زیر امتیازبندي شدند و عبارتند از:
 برنامههاي مشاورهاي دانشگاه در اولویت اول با امتیاز  93درصد برنامههاي آموزشي و پژوهشي در اولویت دوم با امتیاز  83درصد برنامههاي فرهنگي ادبي دانشگاه در اولویت سوم با امتیاز  80درصد برنامههاي ورزشي در اولویت چهارم با امتیاز  78درصد انجمنها و تشکلهاي دانشجویي در اولویت پنجم با امتیاز  75درصد فوق برنامههاي دانشگاهي در اولویت ششم با امتیاز  72درصدسؤال سوم -وضعیت هویت دانشجویان دانشگاههاي آزاد تهران در مقایسه دو ترم اول و آخر چگونه است؟
بهمنظور پاسخ به سؤال سوم پژوهش ،یعني تعیین وضعیت هویت دانشجویان دانشگاههاي آزاد اسالمي در شهر
تهران ،این مطالعه پس از توزیع پرسشنامهها و جمعآوري اطالعات حاصل از آنها در دو بعد ایدئولوژیکي و روابط
بینشخصي همچنین در بعد روابط بینشخصي به مقایسه وضعیت هویت دانشجویان ترم اول و ترم آخر و سپس
به استخراج و تجزیه و تحلیل دادههاي کسب شده پرداخت که در جداول پیوست (شماره  )2ارائه شده است.
همانگونه که در جداول مشاهده ميشود ،میانگین نمره "بعد ایدئولوژیکي" در ترم اول  ،3/15اما در ترم آخر3/07
بوده است .آزمون  tتفاوت میانگینها را در سطح اطمینان  95درصد تفکیک مينماید ( .)sig<0.05نتیجه این
بود که دانشجویان در ترم اول به لحاظ بعد "ایدئولوژیکي" ،در مقایسه با ترم آخر از وضعیت بهتري برخوردار
بودند .چنین وضعیتي در فلسفه سبک زندگي ( ،)p=.039از عوامل بعد عقیدتي نیز وجود داشت .در بعد "روابط
بینشخصي" ،و عوامل آن شامل :چگونگي برقراري روابط دوستانه و تشکیل خانواده ( ،)p=.013نقش زنان و
مردان در زندگي اجتماعي و خانوادگي ( ،)p=.024همچنین وجود داشت ( .)sig<0.05یعني دانشجویان ترم
اول و در بدو ورود به دانشگاه ،از وضعیت بهتري نسبت به دانشجویان ترم آخر و به هنگام فارغالتحصیلي برخوردار
بودند .از لحاظ شغل ،اعتقادات دیني ،دیدگاههاي سیاسي و انتخاب دوست ،دانشجویان ترم اول و ترم آخر ،تفاوت
معني داري نداشتند .تفاوت میانگینها معنيدار نیست (( )sig>0.05جدول شماره  ،2پیوست).
سؤال چهارم -مقایسه باور دانشجویان ترم اول و آخر نسبت به نقش دانشگاه بر هویت آنان چگونه است؟ بهمنظور
پاسخ به مقایسه باور دانشجویان دو ترم اول و آخر ،نسبت به نقش دانشگاه بر هویتشان ،از آزمون خيدو استفاده
شد .نتایج حاصل در جدول پیوست (شماره  )3ارائه شده است .با توجه به آزمون خي دو بهمنظور مقایسه باور
دانشجویان واحدهاي مختلف دانشگاه ،در ترم اول ( )0با درجه آزادي  ،20در سطح  0/05به لحاظ آماري معنيدار
است ()sig < 0.05؛ لیکن پس از طي تحصیل در واحدهاي مختلف دانشگاه از تفاوت این باور کاسته شد ،به
صورتيکه در ترم آخر ( )0/141با درجه آزادي  ،20در سطح  0/05به لحاظ آماري معنيدار نیست؛ بدین ترتیب در
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ترم آخر تفاوت معنيداري در تفاوت باورهاي دانشجویان در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد دیده نشد ( > sig
( )0.05جدول شماره  ،3پیوست).
سؤال پنجم -چه مدلي ميتوان براي نقش دانشگاه در بهبود شکلگیري هویت دانشجویان دانشگاههاي آزاد شهر
تهران ارائه داد؟ بهمنظور پاسخ به پرسش پنجم ،این پژوهش با بهرهگیري از مباني نظري ،بررسي ادبیات تحقیق و
استفاده از پرسشنامهاي استاندارد شده که توسط پژوهشگر ،متناسب با شرایط اجتماعي و فرهنگي جامعه
دانشجویان ایراني بومي شده بود ،به سنجش و ارزیابي وضعیت هویت دانشجویان پرداخت .بر این اساس ،و براي
طراحي مدل نهایي ،محقق  6محور را شناسایي و تعیین کرد .پس از آن پرسشنامهاي محققساخته تدوین گردید و
در اختیار 30نفر از پژوهشگران حوزه هویت و صاحبنظران آموزش عالي براي تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادي و
 6محور آن قرار گرفت .پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت  5رتبهاي و با گزینههاي :کامالً مناسب ،مناسب،
متوسط ،نامناسب و کامالً نامناسب تنظیم گردیده بود تا درجه تناسب مدل پیشنهادي و محورهاي شناسایي شده
آن مطابق با دیدگاه و اظهارات متخصصان با استفاده از محاسبه میانگین مورد سنجش قرار گیرد .نتایج روشن
ساخت که میانگین بهدست آمده از محورهاي مدل تحقیق بیشتر از میانگین نظري ( )3بوده است و مدل ارائه شده
از سوي متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .درجه تناسب مدل نهایي  4/128بوده است .محورهاي شناسایي شده
براي طراحي مدل عبارتند از:
 -1فلسفه و اهداف :این پژوهش اهدافي چون تعیین ابعاد و مؤلفههاي شکلگیري هویت دانشجویان ،تقویت
مؤلفههاي تأثیرگذار دانشگاهي بر ارتقاء و بالندگي هویت دانشجویان ،زمینهسازي و تسهیل امکانات و فرصتها
براي حمایت از دانشجویان در جهت رشد و بهبود شکلگیري هویت و تدوین مدلي براي رشد ،اعتالء و بالندگي
هویت دانشجویان در نظام دانشگاهي را مدنظر قرار داده است (درجه تناسب .)3/84
 -2مباني نظري :در این بخش 7 ،نظریه مطرح در حوزه هویت و فرایند شکلگیري آن مورد توجه بوده است که
عبارتند از :نظریه رواني-اجتماعي "اریکسون" ( ،)1968نظریه پایگاههاي هویتي "مارسیا" ( ،)1976نظریه هویت
و تعهد "کنتر ( )1968و بورک" ( )1989نظریه رشد دانشجو "چیکرینگ" ( ،)1990نظریه کارکردهاي فردي و
اجتماعي "آدامز" ( ،)1998نظریه فرایندسازي هویت"برزونسکي" ( ،)2000نظریه کنش متقابل "مید" ()1939
(درجه تناسب .)4/07
 -3ابعاد و مؤلفههاي هویت :مبتني بر ادبیات تحقیق ،مباني نظري و دیدگاههاي مطرح در خصوص هویت و فرایند
شکلگیري و پردازش آن 4 ،بعد هویتي و  36مؤلفه مرتبط (هر بعد داراي نه مؤلفه) شناسایي شد (درجه تناسب
.)4/12
 -4مؤلفههاي تأثیرگذار دانشگاهي (درون سیستمي) بر هویت دانشجویان :در این بخش و بر اساس مطالعه متون
مباني نظري و ادبیات تحقیق  6مؤلفه تأثیرگذار دانشگاهي بر هویت دانشجویان شناسایي شد .پس از انجام
مصاحبه با صاحبنظران و استادان حوزه شکلگیري هویت دانشجویان و بر اساس تحلیل محتواي دیدگاه آنان هر
 6مؤلفه مورد تأیید قرار گرفت و در مدل نهایي مورد استفاده واقع گردید (درجه تناسب .)4/27
 -5مؤلفههاي تأثیرگذار محیطي (برون سیستمي) بر هویت دانشجویان :در این بخش نیز  6مؤلفه محیطي که
بیرون از سیستم دانشگاهي فرایند شکلگیري هویت دانشجو را تحت تأثیر قرار ميدهند ،تعیین گردید .این
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مؤلفهها مبتني بر مطالعه متون ،ادبیات تحقیق و مباني نظري مطرح در حوزه هویت شناسایي شدند (درجه تناسب
.)4/31
 -6مراحل اجرایي :این پژوهش  6مرحله اجرایي را بهمنظور حمایت از دانشجو براي تسهیل در بهبود شکلگیري
هویت و رشد و ارتقا آن در نظر گرفت ،شامل :تشکیل کمیته تخصصي رشد و اعتالي هویت دانشجویان ،ارزیابي
وضعیت هویت دانشجویان ،تقویت مؤلفههاي تأثیرگذار دانشگاهي بر بهبود هویت دانشجویان ،تدوین برنامههاي
عملیاتي ،اجراي برنامه ،ارزشیابي و بازنگري (درجه تناسب  .)4/16این مدل در زیر نشان داده شده است:
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بحث و نتیجهگیری
مهمترین نتایج این پژوهش که با بررسي دقیق مباني نظري و تحقیقات انجام یافته در ایران و جهان آغاز شد و
سپس با انجام مصاحبه و اجراي پرسشنامه ادامه یافت ،به قرار زیر است:
 )1شناسایي و تعیین چهار بعد و  36مؤلفه شکل گیري هویت دانشجویان
 )2شناسایي شش مؤلفه تأثیرگذار دانشگاهي بر شکلگیري هویت دانشجویان از طریق مصاحبه با استادان ،مدیران
و صاحبنظران
 )3تفاوت معنيدار وضعیت هویت دانشجویان ترم اول نسبت به ترم آخر در بعد ایدئولوژیکي و باالتر بودن میانگین
نمرات دانشجویان ترم اول
 )4تفاوت معنيدار وضعیت هویت دانشجویان ترم اول نسبت به ترم آخر در بعد روابط بینشخصي و باالتر بودن
میانگین نمرات دانشجویان ترم اول
 )5افزایش میزان باور دانشجویان نسبت به نقش دانشگاه بر تکوین هویتشان از ترم اول به ترم آخر
 ) 6طراحي مدل مفهومي پژوهش شامل :فلسفه و اهداف ،مباني نظري ،ابعاد هویت دانشجویان ،عوامل تأثیرگذار
درون سیستمي (دانشگاهي) و عوامل تأثیرگذار برون سیستمي (محیط ملي و محیط جهاني) و مراحل اجرا
منابع
آقازاده ،احمد ( .)1384آموزش و پرورش تطبیقي ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها
افروغ ،عماد ( .)1379هویتشناسي مذهبي و باورهاي دیني ایرانیان ،فصلنامه فرهنگ ،شماره  ،22قابل دسترس در
?http;//www.iranpress.ir/farhang/template1/news.aspx
حاجیاني ،ابراهیم ( .)1388جامعهشناسي هویت ایراني ،تهران :پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،چاپ نخست
عبداللهي ،محمد .میرزایي ،ابراهیم ( .)1389بررسي کنش متقابل جوانان با محیط سیاس-اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن :مطالعه موردي
استان ایالم ،پژوهشنامه  55هویت ( ،) 2تهران :مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک .سیاسي-اجتماعي و
عوامل مؤثر بر آن :مطالعه موردي استان ایالم ،پژوهشنامه  55هویت ( ،) 2تهران :مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پژوهشکده تحقیقات
استراتژیک
غباري ،محمدباقر .)1385( .آسیبشناسي هویت دانشجویي در گفتگو با کارشناسان ،آنها تافته جدا بافته نیستند ،قابل دسترسي در
www.qudsdaily.com/archive/1388/ht
فاضلي ،نعمتاهلل (پنجشنبه10خرداد  .)1386انسان دانشگاهي زائر حقیقت است ،گزارشي از همایش انسان دانشگاهي ،تهران :روزنامه شرق،
شماره 377
فراهاني ،محمد تقي .کرمي نوري ،رضا .اوحدي ،محمود ( .)1385روانشناسي ،کتاب درسي ،سال سوم متوسطه ،تهران :انتشارات شرکت
چاپ و نشر کتاب ،چاپ ششم
کاشي ،محمدجواد (پنجشنبه10خرداد  .)1386انسان دانشگاهي زائر حقیقت است ،گزارشي از همایشانسان دانشگاهي ،تهران :روزنامه شرق،
شماره 377
معیدفر ،سعید ( .)1389مؤلفههاي هویتساز ،تهران :فصلنامه سپیده دانایي ،سال چهارم ،شماره 39
Adams, G. R. (1998). The Objective Measure of Ego Identity status, Department of Family
Relationship and Applied Nutrition, College of Social and Applied Human Sciences,
University of Guelph, Guelph Ontario Canada,.

194

... ارائه مدلي مفهومي براي بهبود شکلگیري هویت دانشجویان

Berzonsky, M. D. and Adams, G. R. (1999). Reevaluating the Identity Status Paradigm: Still
useful after 35 years, Developmental Review, 19, 557-590.
Chang, C C. (2004). Identity Formation in Taiwanese and American College Students,
Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at
Austin in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctoral of philosophy.
Farahana, W. Y. Azlan, A. K. Kamaruzamam, J. and Azyyati, Z. (2010). Gender Difference
on the Identity Status of the Malaysian Preparatory Students, Canada Social Science, 6,
145-151. Available at: www. cscanada.net
Morgul, E. (2007). The Relationship Beetween Identity Status and Adjustment to College
among Local and International Students of the International Islamic University Malaysia, A
Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Degree of Master of
Human Science in Psychology; Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human
Science.
Ross, J. and Hammer N. (2002). College Freshman: Adjustment and Achievement in Relation
to Parenting and Identity Style, Faculty Sponsor: Emilly J. Johnson, Department of
Psychology, USA, 211-217.
Tagfel, H. (1976). Interindividual Behavior and Intergroup Behavior, Deference between
Social Group, Studies in the Social Psychology of Intergroup Relation, London, Academic
Press.
Was, C. A., Al-Harthy, I., Stack-Oden, A., and Randall M. Issacson, R. M. (2009). Academic
Identity Status and the Relationship to Achievement Orientation, Department of
Educational Foundation and Special Services, Kent State University, Kent, OH, School of
Education, Indiana University, South Bend, IN. Electronic Journal of Research in
Educational Psychology.

195

