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فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
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مقایسه سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و ابعاد هویت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر علی عبدی :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
آرش زندی پیام * :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چكيده :شناسایی تفاوتهای جنسیتی موجود در متغیرهایی مانند سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و هویت تحصیلی
میتواند نقش مهمی در آموزشهای پیش روی دانشجویان داشته باشد .مطالعه حاضر از نوع علی مقایسهای بود.
پژوهش حاضر باهدف مقایسه سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و ابعاد هویت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه در نیم سال اول سال تحصیلی  9387-9389بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای
 022دانشجو ( 922دانشجوی دختر و  922دانشجوی پسر) از میان جامعه آماری انتخاب گردید .ابزار گردآوری
اطالعات شامل ،پرسشنامههای هویت تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و شکفتگی بود .دادهها با استفاده از آمار
توصیفی و روش تحلیل واریانس چند متغیری ) (MANOVAبا استفاده از نسخه  00نرمافزار  SPSSمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سرزندگی تحصیلی،
شکفتگی و هویت تحصیلی موفق و دنبالهرو تفاوت معنادار وجود دارد .در واقع دانشجویان دختر نسبت به
دانشجویان پسر از سطح باالتر سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و هویت تحصیلی موفق و دنباله برخوردار بودند؛
بنابراین درنظر گرفتن تفاوتهای جنسیتی در زمینه سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و هویت تحصیلی میتواند
دربردارنده اشارات کاربردی مهم و تأثیرگذاری در عملکرد تحصیلی دانشجویان باشد و ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی
آنها را فراهم آورد.

واژگان کليدی :سرزندگی ،شکفتگی ،هویت ،دانشجویان پزشکی ،کرمانشاه.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

Email: zandipayam.arash@gmail.com
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موفددق و ثمددربخش اسددت کدده باعد اثبددات تواندداییهددا و

مقدمه
در زندددگی روزانددهی تحصددیلی ،دانشددجویان بددا انددواع

پیشرفتهای علمی مدیشدود (فدریلی و شدتمن.)0292 ،

چددالشهددا ،موانددع و فشددارهای خدداد ایددن دوره مواجدده

ساراِ و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که سرزندگی

میشوند .ازاینرو درك و چگونگی سازگاری با چالشهدای

تحصیلی تأثیر قابل تدوجهی بدر بهبدود عملکدرد تحصدیلی

تحصیلی باید مورد توجه جدی پژوهشگران تعلیم و تربیت

دانش آمدوزان دارد (سداراِ و همکداران .)0293 ،همچندین

قرار بگیرد .از توانمندیهدایی کده در سدازگاری تحصدیلی

پاتواین و دالی در پژوهش خود نشان دادند که سدرزندگی

آموزندگان مورد توجده قدرار گرفتده ،سدرزندگی تحصدیلی

تحصیلی به طور معناداری میتواند عملکرد تحصیلی دانش

است (اکبری بومرنگ و رحیمی بومرنگ .)9381 ،مدارتین

آموزان را پیشبینی کند (پاتواین و دالی .)0293 ،عالوه بر

و مارش سرزندگی تحصدیلی را بده تواندایی موفقیدتآمیدز

این پژوهش عباسی ،عبادی ،شدفیعی و پیراندی بده رابطده

یادگیرندگان در برخورد با مواندع و چدالشهدای تحصدیلی

مثبت سرزندگی تحصیلی با بهبود عملکرد تحصیلی اشداره

تعریف کردهاندد (مداریتین و مدارش .)0292 ،بدهطدورکلی

داشت (عباسی و همکاران.)9384 ،

حس درونی سدرزندگی شداخم معندادار سدالمت هندی

از عمدهترین عوامل در رشد و توسعه نظام آموزشی،

اسددت (یاراحمدددی و همکدداران .)9387 ،عوامددل مددرثر بددر

مسئله شکفتگی افراد مشغول به تحصیل است (فالحیان و

سرزندگی تحصیلی در سده سدطح عوامدل روان شدناختی،

همکاران .)9383 ،شکفتگی سازهای در روانشناسی مثبت

عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت در فرآیندد تحصدیل و

است که به نوع زندگی کردن توأم با خوشبینی دائمی در

عوامل مربوط به خانواده و همساالن معرفدی شدده اسدت.

عملکردهای انسان اشاره دارد و بهصورت ضمنی به نیکی،

عوامددل روانشددناختی شددامل خودکارآمدددی ،کنتددرل،

زایندگی،

میکند

هدفگذاری و انگیزش میشود .عوامل مربوط به خدانواده

(فردریکسون .)0224 ،متغیرهای زیربنائی شکفتگی در

و همساالن دربرگیرنده حمایدت هدای شدناختی و عداطفی

نظریهها و پژوهشهای گوناگون عبارتاند از :نیاز به

خانواده و دوسدتان ،فرزندد پدروری مقتدرانده و ارتبداط بدا

شایستگی ،نیاز به برقراری روابآ و خود پذیری ،داشتن

سازمانهای اجتماعی است .در نهایت از عوامل مربوط بده

شبکه اجتماعی ،عالقه و درگیر شدن با فعالیتها بهصورت

مدرسه و مشارکت مدیتدوان بده مشدارکت در بهبدود جدو

مشتاقانه ،کمک به دیگران ،هدفمندی ،معناداری و

کالس ،لذت بردن از مدرسه ،ارتباط بدا معلمدان ،حضدور و

خوشبینی (هاشمی زاده و مهدیان .)9387 ،افراد با

غیاب ،فعالیتهای فوقبرنامه و برنامه درسی چالشبرانگیدز

شکفتگی باال نسبت به افرادی که شکفتگی پایینی دارند

اشاره کرد (مارتین و مارش .)0229 ،سدرزندگی تحصدیلی

از سالمت جسمی و روانی مطلوبتری برخوردارند و

احتمال شکست و ترك تحصیل را در یادگیرندگان پدایین

برخورد مناسبتری با چالشهای بالقوه زندگی دارند

م دیآورد و بددا رفتارهددای سددازگارانه در محددیآ آموزشددی

(اسکوتانوس -دیجسترا و همکاران .)0292 ،دانشجویانی

همبستگی باالیی دارد (یداوری و همکداران .)9381 ،افدراد

که شکفتگی باالتری دارند ،از پیشرفت تحصیلی بهتری

دارای سرزندگی تحصیلی باالتر انگیزش تحصیلی باالتری

نسبت به همساالن خود برخوردارند (سولدو و همکاران،

دارنددد و بدده آینددده تحصددیلی خددود امیدوارترنددد و

.)0299

شکفتگی با تمرکز ،توجه و تعهد نسبت به

خودکارآمدی باالتری احساس میکنند .سدرزندگی تدأثیر

تکلیف که از ویژگیهای اصلی درگیری تحصیلی هستند،

شگرفی بدر افدزایش تدوان مقابلده دانشدجویان در مقابدل

بهطور مثبت رابطه دارد .داتو در پژوهش خود نشان داد

مشددکالت تحصددیلی دارد (پوتددواین و همکدداران.)0299 ،

که شکفتگی بهصورت مثبت و معنیداری با میزان

سرزندگی تحصیلی یکی از شاخم های مهم در یدادگیری

موفقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع

رشد

و

انعطافپذیری
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دبیرستان کشور فیلیپین رابطه دارد (داتو .)0299 ،سولدو

موفق است که به تعهد نسبت به مجموعهای از ارزشهای

و همکاران نیز در تحقیقی نشان دادند که عملکرد

تحصیلی اشاره دارد که به دنبال دورهای از کاوشگری و

تحصیلی مناسب ازجمله نمرات خوب و غیبت نداشتن

تحقیق شکلگرفته است (واز و ایساکسون .)0229 ،نتایج

مکرر ارتباط مستقیم و معناداری با شکفتگی و سالمت

پژوهش برزونسکی و کاك نشان داده است که دانشجویان

هنی دارد (سولدو و همکاران .)0299 ،همچنین پژوهش

با سبک هویت موفق ،آمادگی بیشتری برای پیشرفت

هاشمی زاده و نهیان نشان داد که شکفتگی در بهبود

تحصیلی موفق دارند؛ آنان همچنین از سطوح باالیی از

هیجانهای مثبت تحصیلی دانش آموزان تأثیر قابلتوجهی

خودمختاری تحصیلی ،اهداف تحصیلی روشن و روابآ بین

دارد (هاشمی زاده و مهدیان.)9387 ،

فردی سنجیده برخوردارند .دانشجویان دارای سبک هویت

متغیر هویت از جمله ابعاد شخصیتی است که در زمینه

زودرس ،اهداف تحصیلی روشن و سطح باالتری از تعهد را

عملکرد تحصیلی نقش مهمی دارد .گراهام و آندرسون

نسبت به سبک هویت موفق نشان میدهند؛ اما ازلحاظ

هویت تحصیلی را مهمترین عامل در عملکرد تحصیلی و

خودمختاری تحصیلی و عاطفی و میزان شکیبایی در

انگیزه پیشرفت میدانند (گزیدری و همکاران.)9384 ،

روابآ میان فردی ،از افراد دارای سبک هویت موفق

هویت تحصیلی فرآیند پاسخگویی آگاهانه هر فرد نسبت

پایینترند (برزونسکی و کاك .)0221 ،همچنین پژوهش

به موقعیت تحصیلی خود است اینکه آیا درس بخواند یا

گزیدری و همکاران نشان داد درصورتیکه دانش آموزان

نه؟اینکه چه راهی را در پیش بگیرد و بدین ترتیب در

هویت تحصیلی موفق داشته باشند ،میزان اهمالکاری در

جستجوی هویت تحصیلی خود باشد .در صورت وجود

آنها پایین خواهد بود و اگر هویت سردرگم و دیررس

چنین هویتی در فرد نوعی احساس برای حرکت و

داشته باشند ،اهمالکاری تحصیلی باالتری خواهند داشت

موفقیت در جنبههای مختلف تحصیلی به وجود میآید.

(گزیدری و همکاران .)9384 ،نتایج پژوهش واز و

(واز و ایساکسون  .)0229ازآنجاکه هویت ممکن است بر

ایساکسون نیز نشان داد که شناسایی منزلتهای هویت

انتخاب رفتارهای کالسی عملکرد و گرایش دانش آموزان

در پیشبینی عملکردهای تحصیلی دانش آموزان میتواند

در زمینه تحصیالت تأثیر بگذارد در پژوهشهای مربوط به

مرثر باشد (واز و ایساکسون.)0229 ،

تعلیم و تربیت نقش محوری دارد (غالمعلی لواسانی و

با توجه به اینکه شناسایی تفاوتهای جنسیتی موجود در

همکاران.)9382 ،

متغیرهایی مانند سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و هویت

واز و ایساکسون چهار سبک از هویت تحصیلی (موفق،

تحصیلی میتواند نقش مهمی در آموزشهای پیش روی

سردرگم ،زودرس و دیررس) را مطرح کردهاند .ازنظر

دانشجویان داشته باشد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر باهدف

ایشان سبک هویت تحصیلی سردرگم ،اغلب همراه با تعلل

پاسخگویی به برخی مشکالت موجود در آموزش ،با لحاظ

در خصود تصمیمهایی است که مربوط به ارزشهای

کردن تفاوتهای جنسیتی انجام شد .نتایج این پژوهش

تحصیلی میباشد .در سبک هویت تحصیلی زودرس،

میتواند برای دانشجویان ،استادان و کلیه افرادی که در

دانشآموز اهداف و ارزشهای خود را از افراد مهم زندگی

زمینه تعلیم و تربیت فعالیت دارند ،کاربرد داشته باشد.

خود (مانند والدین و گروه مرجع) و بدون تحقیق گرفته

همچنین ،میتواند راهنمایی برای برنامههای اجرایی در

است .سبک هویت تحصیلی دیررس ،به تردید تحصیلی

محیآ آموزشی و اصالحات آموزشی جهت پیشرفت

یک دانشآموز اشاره دارد که برای رسیدن به نتیجهگیری

تحصیلی دانشجویان باشد .با توجه به آنچه بیان شد،

درباره ارزشها و اهداف تحصیلی تالش میکند .آخرین

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سرال بود که

سبک شکلگیری هویت تحصیلی ،سبک هویت تحصیلی
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بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سرزندگی تحصیلی،

طیف پنجدرجهای لیکرت از کامالً مخالف ( 9نمره) تا

شکفتگی و هویت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؟

کامالً موافق ( 1نمره) نمرهگذاری میگردد .حاصل جمع

مواد و روشها

نمرات هر فرد در مجموع  8گویه ،یک نمره کلی برای او

پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع علی -مقایسهای بود.

به دست میدهد که مبین میزان سرزندگی تحصیلی

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه

اوست .بدین ترتیب دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین

علوم پزشکی کرمانشاه در نیم سال اول سال تحصیلی

 8تا  41خواهد بود (دهقانی زاده و حسین چاری.)9389 ،

 9387-9389بود .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی

نتایج حاصل از اجرای پژوهش مارتین و مارش نشان داد

چندمرحلهای  022دانشجو ( 922دانشجوی دختر و 922

که ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر  2/92و

دانشجوی پسر) از میان جامعه آماری انتخاب گردید .به

ضریب بازآزمایی برابر با  2/73است .همچنین دامنهی

این صورت که از بین دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی

همبستگی گویه ها با نمرهی کل بین  2/19تا 2/29

کرمانشاه 4 ،دانشکده پزشکی ،بهداشت ،دندانپزشکی و

میباشد .این نتایج بیانگر پایایی و روایی مناسب این ابزار

علوم تغذیه و از هر دانشکده  0کالس و از هر کالس 01

است (مارتین و مارش .)0222 ،در پژوهش دهقانی زاده و

دانشجو بهصورت تصادفی (با توجه به اینکه کالسهای

همکاران ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش

دانشکده از لحاظ تعداد دانشجو شرایآ تقریباً یکسانی

آلفای کرونباخ برابر با  2/77و روایی آن با توجه به

داشتند از هر کالس بهصورت تصادفی  01دانشجو انتخاب

همبستگی هر گویه با نمرهی کل دامنهای بین  2/14تا

شدند) انتخاب شدند و نمونه نهایی شامل  022دانشجو را

 2/24بوده است (دهقانی زاده و حسین چاری .)9389 ،در

تشکیل دادند .پس از اخذ رضایت آگاهانه از

پژوهش سبزی و فوالدچنگ روایی این پرسشنامه با

شرکتکنندگان در پژوهش و شرح دادن هدف تحقیق به

استفاده از روش تحلیل عاملی برابر با  2/97و ضریب

آنها ،پرسشنامهها در اختیدار شرکتکنندگان قرار داده

پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 2/90

شد .دستورالعمل نحوه پاسخ دادن به سراالت به

بوده است؛ که حکایت از روایی و پایایی مطلوب این ابزار

آزمودنیها آمدوزش داده شد و از آنها خواسته شد که

دارد (سبزی و فوالدچنگ.)9384 ،

بهدقت سراالت را مطالعده و پاسخهای موردنظر را

برای سنجش شکفتگی دانش آموزان از مقیاس شکفتگی

متناسب با ویژگیهای خود انتخاب کنند و سرالی را تا حد

دینر و بیسواز–دینر استفاده شد که شامل  8گویه است

امکان بدون پاسخ نگذارند .ازجمله مالكهای ورود به

که پاسخدهی به آن بر اساس طیف لیکرت هفت گزینهای

پژوهش دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بودن،

از کامالً مخالفم ( )9تا کامالً موافقم ( )7انجام خواهد شد.

عالقهمندی برای شرکت در پژوهش و برخورداری نسبی از

حداقل و حداکثر نمره مقیاس به ترتیب  9و  12است و

سالمت روان بود .همچنین از مهمترین مالكهای خروج،

نمره باالتر مبین میزان شکفتگی باالتر است (دینر و

سابقه بیماری روانپزشکی ،بیماری جسمی و معلولیت

بیسواز دینر.)0229 ،

تأثیرگذار در زندگی فرد بود .برای جمعآوری داده از

روایی مقیاس شکفتگی ،از طریق روایی صوری و محتوایی
انطباق با بنیان نظری

پرسشنامههای زیر استفاده شد:

به شیوه داوری تخصصی و از حی

دهقانی زاده و حسین چاری پرسشنامه سرزندگی

آن توسآ  3تن از متخصصان روانشناسی صورت گرفته

تحصیلی را با الگو گیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی

است .بهمنظور مطالعه پایایی این مقیاس ،مرادی و

مارتین و مارش که دارای  4گویه است ،توسعه دادند .این

همکاران با استفاده از روشهای همسانی درونی ضریب

ابزار دارای  8گویه میباشد که پاسخدهی به آن بر اساس

آلفای کرونباخ  2/90و ضریب پایایی به روش تنصیف
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 2/92را به دست آوردند .پژوهشهای انجامشده در

وضعیتهای هویت به ترتیب قبل 2/2،19/2،10/99 ،و

کشورهای ژاپن ،نیوزیلند ،پرتغال و ترکیه در مورد

 2/78گزارش کردهاند .همچنین در بررسی روایی

پرسشنامه شکفتگی روایی و پایائی قابلقبول این

پرسشنامه در همین مطالعه از طریق تحلیل عاملی

پرسشنامه را نشان داد (مرادی و همکاران.)9384 ،

اکتشافی (آزمون کرویت بارتلت= )P=2/3028،2229/079

پرسشنامه وضعیتهای هویت تحصیلی توسآ واز و

نشان دادند که هریک از گویه ها ،دارای سهمی معنادار و

ایساکسون ساخته شد .این پرسشنامه دارای  42گویه

قابل توجه در سنجیدن هر یک از وضعیتهای هویت

است که بر روی مقیاسی پنجدرجهای از نوع لیکرت تنظیم

تحصیلی مرتبآ به خود هستند (امانی و واز)0294 ،

شده است (کامالً مخالفم= 9تا کامالً موافقم=.)1

کلیه اصول اخالقی در این مطالعه رعایت شده است .این

نمرهگذاری تمامی گویه ها به روش مستقیم است و نمره

دارای کد اخالق  IR. PNU. REC. 1397. 072از

هر وضعیت هویتی ،از طریق جمع نمرات داده شده به

کمیته اخالق دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه میباشد.

هریک از عبارات تشکیلدهندهی آن خرده مقیاس حاصل

بهمنظور تحلیل دادههای بهدستآمده ،از شاخمهای

میشود و میتواند در دامنه  92تا  12قرار گیرد .واز و

توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره در نرمافزار

ایزاکسون همسانی درونی پرسشنامه را به روش ضریب

 SPSS-21استفاده شد.

آلفای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاسهای دیررس،

یافتهها

دنبالهرو ،سردرگم و موفق به ترتیب  2/2،72/2،77/91و

میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان پسر؛ ،02/93

 2/72گزارش کردهاند .در بررسی روایی سازه در پژوهش

 9/4و میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان دختر؛

آنها از طریق تحلیل عاملی ،ساختاری چهار عاملی برای

 0/3 ،09/7بود .یافتههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف

وضعیتهای هویت تحصیلی استخراج شد و بارهای عاملی

معیار نمره سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و ابعاد هویت

مربوط به هر وضعیت هویت تحصیلی ،معنادار و در دامنه

تحصیلی دانشجویان دختر و پسر ،در جدول  9آورده شده

 2/32تا  2/72گزارش شدهاند (واز و ایساکسون.)0229 ،

است.

پایایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی را امانی و واز برای
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار نمره سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و منزلتهای هویت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر
متغیر
سرزندگی تحصیلی

شکفتگی

هویت تحصیلی موفق
هویت تحصیلی دنبالهرو
هویت تحصیلی سردرگم
هویت تحصیلی دیررس

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پسر

23/11

4/13

دختر

23/1

5/7

پسر

21/35

5/44

دختر

24/5

3/55

پسر

23/3

7/42

دختر

21/1

8/45

پسر

24/8

5/1

دختر

27/5

3/11

پسر

25/3

3/15

دختر

23/1

3/3

پسر

38/4

5/3

دختر

37/8

4/41

بهمنظور مقایسه سرزندگی

تحصیلی ،شکفتگی و ابعاد هویت تحصیلی در دانشجویان
دختر و پسر از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
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عبدی و زندی پيام

استفاده شد .یکی از پیششرطهای این تحلیل ،برابری

میباشد .نتایج حکایت از برقراری این پیش واریانس بود

واریانسهای خطا است .جهت بررسی پیشفرض تساوی

(.)Box's M= 04/499 ،F= 2/939 ،P≥ 2/21

واریانسهای دو گروه از آزمون لوین استفاده شد .نتایج

با توجه بده برقدراری پدیش شدرطهدا ،بدهمنظدور مقایسده

آزمون لوین برای کلیه متغیرها نشانگر تحقق پیشفرض

سددرزندگی تحصددیلی ،شددکفتگی و منزلددتهددای هویددت

تساوی واریانسها بود .یکی دیگر از پیششرطهای تحلیل

تحصیلی در دانشدجویان دختدر و پسدر از آزمدون تحلیدل

واریانس چند متغیری؛ برابری ماتریس کوواریانسها

واریانس چند متغیری انجام شد و نتدایج آن در جددول 0
ارائه گردید.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و منزلتهای هویت تحصیلی در دو گروه
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

سرزندگی تحصیلی

4214/8

1

4214/8

13/3

4/441

شکفتگی

4253/3

1

4253/3

21/1

4/441

هویت تحصیلی موفق

5511/32

1

5511/32

71/3

4/441

هویت تحصیلی دنبالهرو

2112/41

1

2112/41

13/7

4/441

هویت تحصیلی سردرگم

5154/4

1

5154/4

141/1

4/47

هویت تحصیلی دیرس

2312/1

1

2412/1

133/7

4/435

خود تالش بیشتری میکنند ،با توجه به توانایی باال در
همانطورکه نتایج جدول  0نشان میدهد بدین دو گدروه از

برقراری و پایبندی در روابآ عاطفی ،در ارتباط با

نظر سرزندگی تحصیلی ،شکفتگی و هویت تحصیلی موفق

همساالن خود تعامل بهتر و باالتری دارند و با توجه به این

و دنبالهرو تفاوت معنادار وجود دارد.

تعامل ،در برخورد با موانع و مشکالت تحصیلی از یاری و

بحث و نتيجهگيری

کمک دوستان خود بهره میبرد ،هدفهای روشنی را

نتایج پژوهش حاضدر نشدان داد کده بدین دانشدجویان

مشخم ،طبقهبندی و مسیرهای مختلفی برای رسیدن به

دختر و پسر از لحاظ سرزندگی تحصدیلی تفداوت معندادار

این هدفها در نظر میگیرند و آنها را برمیانگیزاند که تا

وجددود دارد و سددرزندگی تحصددیلی در دانشددجویان دختددر

هدفها را تعقیب کرده و موانع را بهعنوان چالشهایی

نسبت به دانشجویان پسر بیشتر است .این نتایج با نتیجده

برای غلبه بر آنها چارچوببندی کنند .از سرزندگی

پژوهشهای (مارتین( ،)0294 ،مارتین و مدارش،)0229 ،

تحصیلی باالتری برخوردار هستند (ایمانی .)9384 ،عالوه

(ویسکرمی و یوسدفوند( ،)9387 ،ایمدانی )9384 ،همسدو

بر این دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر،

میباشد.

عاطفهی مثبت تحصیلی بیشتری دارند ،ارزیابیهای

در تبیین این یافته میتوان گفت دانشجویان دختر به

مثبتتری از موانع تحصیلی دارند ،بعد از ارزیابی و درك

علت ویژگیهای شخصیتی عالقه بیشتری به درس نشان

مشکل به راهحلهای موجود متمرکز میشوند و از مشکل

میدهند ،حضور فعاالنهای سر کالس دارند (تعداد کم

میکنند .به علت وجود همین نگرش خوشبینانه و مثبت،

غیبت از کالس ،نتبرداری از صحبتهای اساتید ،شرکت

طبیعتاً سرزندگی و موفقیت بیشتری خواهند داشت

در بح های کالسی ،سرال از اساتید) ،بازیگوشی کمتری

(مارتین .)0294 ،همچنین با توجه به اینکه دانشجویان

دارند ،رغبت بیشتری برای شرکت در فعالیتهای هدفمند

دختر برخالف پسرها ،استرس گذراندن دوران خدمت،

آموزشی دارند ،جهت رسیدن به اهداف تحصیلی

ورود سریع به بازار کار و ازدواج و تشکیل خانواده را
ندارند ،فرصت بیشتری دارند و میتوانند با فراغ بال بیشتر
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در مقابله با مشکالت تحصیلی مقاومت کنند و بهتبع

ایمنتر و مراقبت بهداشتی بیشتر میشود (مردای و

سرزندگی تحصیلی بیشتری داشته باشند.

همکاران.)9384 ،

از دیگر نتایج پژوهش حاضر میتوان به سطح شکفتگی

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از لحاظ هویت

باالتر دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر اشاره

تحصیلی موفق و دنبالهرو بین دانشجویان دختر و پسر

کرد .این یافته با یافته پژوهشهای (داتو( ،)0299 ،ون

تفاوت معناداری وجود دارد .این یافته با یافته پژوهشهای

زیل و استاندر( ،)0294 ،هاشمی زاده و مهدیان،)9387 ،

(فقیه( ،)9382 ،موسوی و همکاران( ،)9382 ،عارفی و

(مردای و همکاران )9384 ،همسو میباشد.

همکاران( ،)0299 ،آقاجانی و همکاران( ،)9397 ،بیرامی،

در تبیین این یافته میتوان گفت دانشجویان دختر با

 )9398همسو میباشد.

توجه به نگرش مثبتی که به درس و دانشگاه دارند،

با توجده به این نتایج میتوان تبیین اریکسون در این

هیجان مثبت تحصیلی بیشتری را تجربه خواهند کرد .این

زمینه را مدنظر قرار داد که اظهار میدارد رشد هویت

هیجانها از طریق امکان بهکارگیری راهبردهای یادگیری،

برای مردان و زنان ممکن است کامالً متفاوت باشد .وی

افزایش انگیزش ،بهره روی از منابع شناختی ،افزایش

پیشنهاد میکند که تفاوتهای کالبدشناختی ممکن است

خودگردانی منجر به پیشرفت تحصیلی فرد خواهند شد و

در ویژگیهای فرایند رشد هویت اثر بگذارند .از دختران

بر سالمت روانشناختی آنها نیز گذار هستند و باع

انتظار میرود که نسبت به دیگران حساسیت نشان دهند،

شکفتگی باالی این دانشجویان میشوند (هاشمی زاده و

در ابراز خود عاطفی باشند و در حل مسائل بهجای منطق

مهدیان.)9387 ،

از شهود استفاده کنند و در روابآ خود با دیگران نقش

دانشجویان دختر با توجه به تعهد و مسئولیتپذیری

پرورشی (یا تربیتکننده) را بر عهده بگیرند .دختران

بیشتری که نسبت به تکالیف درسی دارند ،برای انجام

هویت خود را پیرامون روابآ اجتماعی شکل میدهند.

تکالیف معنا و هدفی مییابند ،سطح باالتری از شکفتگی

روابآ آنها با خانواده و اطرافیان بیشتر و محکمتر است و

را تجربه میکنند و توجه و تمرکز بیشتری برای انجام

اجتماعی شدن آنها بیشتر برای کنار آمدن با دیگران

تکالیف دارند و عالقه بیشتری برای ادامه تحصیلی و

است .ازاینرو بیشتر پذیرای آرا و تصمیمهای خانواده و

متعاقباً امید بیشتری برای فارغالتحصیلی شدن و یافتن

اطرافیان هستند .در واقع میتوان گفت دختران هویت را

شغل مناسب دارند .از طرفی دانشجویانی که تکلیف

از طریق تالش همراه با تشریک مساعی به دست میآورند

درسی برایشان معنا و ارزش دارد ،توجه خود را به انجام

تا تالش رقابتآمیز .درحالیکه پسران هویت خود را بر

تکلیف متمرکز میکنند و نسبت به خواستههای استاد در

اساس استقالل و رقابت شکل میدهند .پسران بیشتر

کالس درس و اتمام تکالیف بیشتر متعهد هستند و

توجهشان به خودشان معطوف است تا دیگران .اجتماعی

باانگیزه باالتری این خواستهها را دنبال میکنند و متعاقباً

شدن در پسران بیشتر برای پیشرفت و سبقت گرفتن از

از شکفتگی بیشتری برخوردارند .عالوه براین برتری

دیگران است (موسوی و همکاران .)9382 ،با توجه به این

دانشجویان دختر در توانایی برقراری روابآ ،توانایی دوست

مطالب میتوان باال بودن هویت دنبالهرو در دختران را

داشتن ،رفتار اجتماعی ،مشارکت فعاالنه و دنبال کردن

توجیه کرد.

هدف میتوانند با شکفتگی رابطه نزدیک داشته باشند .این

باالتر بودن هویت موفق در دانشجویان دختر نسبت به

خصوصیات منجر به رضایت بیشتر از زندگی ،اهداف

دانشجویان پسر در این تحقیق را تا حدودی میتوان با در

اجتماعی باالتر (مثل خلق فرصتها و عملکرد شغلی

نظر گرفتن تفاوت در اندیشه هویت بین دختران و پسران

خوب) ،احتمال فارغالتحصیلی بیشتر ،انتخاب شغل

تبیین کرد .در واقع دختران درك دیگری از هویت دارند
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که در آن حس شخصی از خود معطوف به روابآ با

اکثر پژوهشهایی که در علوم رفتاری صورت میگیرد با

دیگران است .بهعبارتدیگر ،مفهومی که فرد از هویت دارد

محدودیتهایی همراه بود ازجمله ،پیشینه محدود

با روابآ وی با دیگران ارتباط مستقیم دارد (موسوی و

متغیرهای پژوهش ،محدود بودن جامعه آماری که صرفاً

همکاران .)9382 ،تفاوتهای جنسی مربوط به تفاوت بین

شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی

انتظاراتی است که والدین و همساالن از دختر و پسر

کرمانشاه بود ،بنابراین در تعمیم یافتهها به دانشجویان

دارند .با توجه به اینکه از دختران انتظار میرود که نسبت

سایر مقاطع و سایر دانشگاهها باید احتیاط نمود.

به دیگران حساسیت نشان دهند ،در ابراز خود عاطفی

تشكر و قدردانی

باشند و در حل مسائل بهجای منطق از شهود استفاده

بدینوسیله از کلیه کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه

کنند (بیرامی ،)9398 ،بنابراین ،دختران با تکیه به شبکه

علوم پزشکی کرمانشاه که در این تحقیق ما را یاری

اجتماعی قوی که دارند ،در برخورد با مشکالت تحصیلی

کردند ،کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم .این مقاله

مورد حمایت قرار میگیرند و با توجه به روابآ گرم و

برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه بين

مناسبی که در کالس درس با اساتید دارند ،در هنگام

هویت تحصيلی ،سرزندگی تحصيلی و شكفتگی با

برخورد با موانع درسی به جستجوی کمک از آنها
میپردازند .درحالیکه پسران با توجه به اینکه از آنها
انتظار میرود ویژگیهایی مثل ابراز وجود ،تسلآجوئی،
خودکفائی منطقی بودن در حل مسائل را پیشرفت دهد
(بیرامی ،)9398 ،بنابراین توجهشان بیشتر معطوف به
رقابت و موفقیت میباشد ،در هنگام برخورد با مشکالت
کمتر به جستجوی کمک میپردازند و حتی زمانی که
درخواست کمک داشته باشند ،روابآ میان فردی مبتنی
بر رقابت در آنها بهاندازه کافی حمایتکننده نیست.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دانشجویان دختر و
پسر از لحاظ سرزندگی ،شکفتگی ،هویت تحصیلی موفق و
دنبالهرو تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر
میتواند دربردارنده اشارات کاربردی مهم و تأثیرگذاری در
عملکرد تحصیلی دانشجویان باشد و بر مبنای آن میتوان
راهکارهای علمی سودمندی را ارائه داد تا بتوان با درنظر
گرفتن تفاوتهای جنسیتی در این زمینه ،ارتقاء سطح
عملکرد تحصیلی دانشجویان را فراهم آورد .نتایج این
پژوهش میتواند ضمن گسترش دیدگاههای نظری و
تئوریک در حوزه تفاوتهای جنسیتی در زمینه عوامل
مرثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،در عین حال
بهمثابه چراغ راهنما فرا روی خانوادهها ،جامعه ،نظام
آموزشی و تحصیلی کشور قرار گیرد .پژوهش حاضر مانند

عملكرد تحصيلی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشكی کرمانشاه« که در دانشگاه پیام نور مرکز
کرمانشاه با کد ) (D/68424/7به ثبت رسیده است.
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Comparison of Academic Vitality, Flourishing and Academic Identity
Dimensions among Male and Female Students at Kermanshah University
of Medical Sciences
Ali Abdi: Faculty member, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran,
Iran.
Arash Zandipayam*: Faculty member, Department of Psychology, Payame Noor
University, Tehran, Iran.

Abstract: Identifying gender differences in variables such as academic vitality,
flourishing and academic identity can play an important role in student education.
Hence, the purpose of this study was to compare academic vitality, flourishing and
academic identity dimensions based on gender of students. The study was causal
comparative study;and, the statistical population of this study was all students of
Kermanshah University of Medical Sciences in in first semester in 2018-19 academic
years; then, by using multistage random sampling, 200 students (100 female and 100
male students) were selected from the statistical population. Data collection had done
by academic identity, academic vitality, flourishing questionnaires. Thereupon, data
were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance analysis
(MANOVA), in addition, using SPSS version 22. The findings divulged that there was
a significant difference between male and female students in terms of academic vitality,
flourishing, and successful academic identity. In fact, female students in comparison to
the opposite gender showed the higher levels of successful sequences in academic
vitality, flourishing, and academic identity.Therefore, considering the gender
differences in academic vitality, flourishing, and academic identity can include
important and effective implications on academic performance of students and,
moreover, enhance their academic performance.
Key words: Vitality, Flourishing, Identity, Medical students, Kermanshah.
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