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هویت تحصیلی  و  سرزندگی تحصیلی، شکفتگیجنسیتی موجود در متغیرهایی مانند  یهاتفاوتشناسایی  كيده:چ

 بود. یاسهیمقامطالعه حاضر از نوع علی  .پیش روی دانشجویان داشته باشد یهاآموزشنقش مهمی در  تواندیم

صیلی در دانشجویان دختر و پسر مقایسه سرزندگی تحصیلی، شکفتگی و  ابعاد هویت تح باهدفپژوهش حاضر 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گردید.

 یاچندمرحلهتصادفی  یریگنمونهبود که با استفاده از روش  9387-9389سال تحصیلی نیم سال اول  در  کرمانشاه

. ابزار گردآوری دانشجوی پسر( از میان جامعه آماری انتخاب گردید 922ر و دانشجوی دخت 922) دانشجو 022

با استفاده از آمار  هادادههویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی بود.  یهانامهپرسش شامل، عاتالاط

جزیه مورد ت SPSS افزارنرم 00 نسخهبا استفاده از   (MANOVA)واریانس چند متغیری لفی و روش تحلییتوص

 تحصیلی، از لحاظ سرزندگی دانشجویان دختر و پسر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بینل قرار گرفتند. یو تحل

در واقع دانشجویان دختر نسبت به  .فاوت معنادار وجود داردت رودنبالهموفق و  تحصیلی هویت و شکفتگی

؛ موفق و دنباله برخوردار بودند تحصیلی هویت و شکفتگی تحصیلی، سرزندگی از سطح باالتر دانشجویان پسر

 تواندیم تحصیلی هویت و شکفتگی تحصیلی، جنسیتی در زمینه سرزندگی یهاتفاوتدرنظر گرفتن  بنابراین

ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی  و باشد دانشجویاناشارات کاربردی مهم و تأثیرگذاری در عملکرد تحصیلی  دربردارنده

 .را فراهم آورد هاآن

 

 .، دانشجویان پزشکی، کرمانشاهسرزندگی، شکفتگی، هویت ژگان کليدی:وا
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 مقدمه

تحصددیلی، دانشددجویان بددا انددواع  یروزانددهدر زندددگی      

، موانددع و فشددارهای خدداد ایددن دوره مواجدده  هدداچددالش

 یهدا چالشدرك و چگونگی سازگاری با  رونیازا. شوندیم

جدی پژوهشگران تعلیم و تربیت تحصیلی باید مورد توجه 

کده در سدازگاری تحصدیلی     ییهدا یتوانمندقرار بگیرد. از 

آموزندگان مورد توجده قدرار گرفتده، سدرزندگی تحصدیلی      

مدارتین  (. 9381 ،اکبری بومرنگ و رحیمی بومرنگاست )

 زید آمتید موفقسرزندگی تحصدیلی را بده تواندایی     و مارش

تحصدیلی   یهدا لشچدا و  با مواندع یادگیرندگان در برخورد 

 یطدورکل بده  .(0292 ،مداریتین و مدارش  اندد ) کردهتعریف 

حس درونی سدرزندگی شداخم معندادار سدالمت  هندی      

بددر  مددرثر(. عوامددل 9387 ،یاراحمدددی و همکدداراناسددت )

، یشدناخت روانعوامدل  سرزندگی تحصیلی در سده سدطح   

در فرآیندد تحصدیل و    مدرسه و مشارکتمربوط به عوامل 

معرفدی شدده اسدت.     همساالن وخانواده   مربوط به عوامل

شددامل خودکارآمدددی، کنتددرل،    یشددناختروانعوامددل 

خدانواده   مربوط به  عوامل. شودیمو انگیزش  یگذارهدف

شدناختی و عداطفی    یهدا تید حما رندهیدربرگ همساالن و

، فرزندد پدروری مقتدرانده و ارتبداط بدا      خانواده و دوسدتان 

 مربوط بده   عوامل ت از اجتماعی است. در نهای یهاسازمان

مشدارکت در بهبدود جدو    بده   تدوان یمد  مدرسه و مشارکت

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

 زید برانگچالشو برنامه درسی  برنامهفوق یهاتیفعالغیاب، 

تحصدیلی   یسدرزندگ  (.0229 ،مارتین و مارشکرد )اشاره 

پدایین   ندگانیادگیراحتمال شکست و ترك تحصیل را در 

 محددیآ آموزشددیو بددا رفتارهددای سددازگارانه در  آوردیمدد

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

سرزندگی تحصیلی باالتر انگیزش تحصیلی باالتری  دارای 

امیدوارترنددد و   دارنددد و بدده آینددده تحصددیلی خددود     

 ریتدأث  سدرزندگی  . کنندیمخودکارآمدی باالتری احساس 

در مقابدل  دانشدجویان   فی بدر افدزایش تدوان مقابلده     شگر

 (.0299 ،پوتددواین و همکدداراندارد )مشددکالت تحصددیلی 

مهم در یدادگیری   یهاشاخمسرزندگی تحصیلی یکی از 

و  هدداییتواندداموفددق و ثمددربخش اسددت کدده باعدد  اثبددات 

(. 0292 ،فدریلی  و شدتمن  ) شدود یمد علمی  یهاشرفتیپ

نشان دادند که سرزندگی  و همکاران در پژوهش خود ساراِ

بدر بهبدود عملکدرد تحصدیلی      یتدوجه قابل ریتأثتحصیلی 

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

پاتواین و دالی در پژوهش خود نشان دادند که سدرزندگی  

عملکرد تحصیلی دانش  تواندیممعناداری  طوربهتحصیلی 

 رب. عالوه (0293 ،لیپاتواین و داکند ) ینیبشیپآموزان را 

پژوهش عباسی، عبادی، شدفیعی و پیراندی بده رابطده      نیا

مثبت سرزندگی تحصیلی با بهبود عملکرد تحصیلی اشداره  

 (.9384 ،عباسی و همکارانداشت )

، نظام آموزشی  عوامل در رشد و توسعه نیترعمدهاز 

فالحیان و )مسئله شکفتگی افراد مشغول به تحصیل است 

در روانشناسی مثبت  یاسازهشکفتگی (. 9383 ،همکاران

دائمی در  ینیبخوشاست که به نوع زندگی کردن توأم با 

ضمنی به نیکی،  صورتبهعملکردهای انسان اشاره دارد و 

 کندیملت الد یریپذانعطافزایندگی، رشد و 

زیربنائی شکفتگی در  یرهایمتغ(. 0224 ،)فردریکسون

از: نیاز به  اندعبارتگوناگون  یهاپژوهشو  هاهینظر

روابآ و خود پذیری، داشتن  یبرقرارشایستگی، نیاز به 

 صورتبه هاتیفعالشبکه اجتماعی، عالقه و درگیر شدن با 

مشتاقانه، کمک به دیگران، هدفمندی، معناداری و 

 اافراد ب (.9387 ،هاشمی زاده و مهدیان) ینیبخوش

یینی دارند ی پاگشکفت هبت به افرادی کسن ی باالگشکفت

برخوردارند و  یترمطلوبمی و روانی سمت جالاز س

دارند بالقوه زندگی  یهاچالشبا  یترمناسببرخورد 

ی (. دانشجویان0292 ،دیجسترا و همکاران -اسکوتانوس)

از پیشرفت تحصیلی بهتری  ،تری دارندالکه شکفتگی با

 ،سولدو و همکاران)ن خود برخوردارند النسبت به همسا

شکفتگی با تمرکز، توجه و تعهد نسبت به    (.0299

 ، اصلی درگیری تحصیلی هستند یهایژگیوتکلیف که از 

. داتو  در پژوهش خود نشان داد مثبت رابطه دارد طوربه

با میزان  یداریمعنمثبت و  صورتبهکه شکفتگی 

موفقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع 
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. سولدو (0299 ،داتودارد )دبیرستان کشور فیلیپین رابطه 

و همکاران نیز  در تحقیقی نشان دادند که عملکرد 

نمرات خوب و غیبت نداشتن  ازجمله تحصیلی مناسب 

مستقیم و معناداری با شکفتگی و سالمت مکرر ارتباط 

همچنین پژوهش . (0299 ،سولدو و همکاراندارد ) هنی 

ود هاشمی زاده و نهیان نشان داد که شکفتگی در بهب

 یتوجهقابل ریتأثمثبت تحصیلی دانش آموزان  یهاجانیه

 (.9387 ،هاشمی زاده و مهدیاندارد )

ابعاد شخصیتی است که در زمینه  جمله ازهویت  متغیر

گراهام و آندرسون   عملکرد تحصیلی نقش مهمی دارد.

عامل در عملکرد تحصیلی و  نیترمهمهویت تحصیلی را 

 (.9384 ،زیدری و همکارانگدانند )یمانگیزه پیشرفت 

هویت تحصیلی فرآیند پاسخگویی آگاهانه هر فرد نسبت 

آیا درس بخواند یا  کهنیابه موقعیت تحصیلی خود است 

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

در صورت وجود  .جستجوی هویت تحصیلی خود باشد

هویتی در فرد نوعی احساس برای حرکت و چنین 

 .آیدهای مختلف تحصیلی به وجود میوفقیت در جنبهم

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

انتخاب رفتارهای کالسی عملکرد و گرایش دانش آموزان 

مربوط به  یهاپژوهشبگذارد در  ریتأثدر زمینه تحصیالت 

غالمعلی لواسانی و دارد )تعلیم و تربیت نقش محوری 

 (.9382 ،همکاران

چهار سبک از هویت تحصیلی )موفق،  اکسونسواز و ای

اند. ازنظر سردرگم، زودرس و دیررس( را مطرح کرده

ایشان سبک هویت تحصیلی سردرگم، اغلب همراه با تعلل 

های ربوط به ارزشهایی است که مدر خصود تصمیم

. در سبک هویت تحصیلی زودرس، باشدتحصیلی می

های خود را از افراد مهم زندگی آموز اهداف و ارزشدانش

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

است. سبک هویت تحصیلی دیررس، به تردید تحصیلی 

گیری آموز اشاره دارد که برای رسیدن به نتیجهیک دانش

آخرین  .کندها و اهداف تحصیلی تالش میشدرباره ارز

ویت تحصیلی گیری هویت تحصیلی، سبک هسبک شکل

های ای از ارزشموفق است که به تعهد نسبت به مجموعه

ای از کاوشگری و تحصیلی اشاره دارد که به دنبال دوره

نتایج  (.0229 ،واز و ایساکسوناست )گرفته تحقیق شکل

نشان داده است که دانشجویان  پژوهش برزونسکی و کاك

با سبک هویت موفق، آمادگی بیشتری برای پیشرفت 

صیلی موفق دارند؛ آنان همچنین از سطوح باالیی از تح

خودمختاری تحصیلی، اهداف تحصیلی روشن و روابآ بین 

فردی سنجیده برخوردارند. دانشجویان دارای سبک هویت 

زودرس، اهداف تحصیلی روشن و سطح باالتری از تعهد را 

دهند؛ اما ازلحاظ نسبت به سبک هویت موفق نشان می

ی و عاطفی و میزان شکیبایی در خودمختاری تحصیل

روابآ میان فردی، از افراد دارای سبک هویت موفق 

همچنین پژوهش  (.0221 ،برزونسکی و کاكترند )پایین

دانش آموزان  کهیدرصورتگزیدری و همکاران نشان داد 

در  یکاراهمالهویت تحصیلی موفق داشته باشند، میزان 

 ررسیدردرگم و پایین خواهد بود و اگر هویت س هاآن

داشت تحصیلی باالتری خواهند  یکاراهمالداشته باشند، 

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

هویت  یهامنزلت ییشناساایساکسون نیز نشان داد که 

 تواندیمتحصیلی دانش آموزان  یعملکردها ینیبشیپدر 

 (.0229 ،واز و ایساکسونباشد ) مرثر

جنسیتی موجود در  یهاتفاوتشناسایی  کهنیابا توجه به 

هویت و  سرزندگی تحصیلی، شکفتگیمتغیرهایی مانند 

پیش روی  یهاآموزشنقش مهمی در  تواندیم تحصیلی

 باهدفدانشجویان داشته باشد؛ بنابراین، پژوهش حاضر 

ت موجود در آموزش، با لحاظ الپاسخگویی به برخی مشک

پژوهش این . نتایج جنسیتی انجام شد یهاتفاوتکردن 

برای دانشجویان، استادان و کلیه افرادی که در  تواندیم

زمینه تعلیم و تربیت فعالیت دارند، کاربرد داشته باشد. 

اجرایی در  یهابرنامهراهنمایی برای  تواندیمهمچنین، 

حات آموزشی جهت پیشرفت المحیآ آموزشی و اص

یان شد، با توجه به آنچه ب .تحصیلی دانشجویان باشد

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سرال بود که 
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سرزندگی تحصیلی، لحاظ  بین دانشجویان دختر و پسر از

 وجود دارد؟ یمعنادارتفاوت هویت تحصیلی و  شکفتگی

 هاروشمواد و 

. بود یاسهیمقا -علی عتوصیفی از نو ش حاضر،پژوه 

اه دانشگ کارشناسی دانشجویانکلیه  شامل آماری جامعه

سال تحصیلی نیم سال اول  در کرمانشاهعلوم پزشکی 

تصادفی  یریگنمونهبود. با استفاده از روش  9389-9387

 922دانشجوی دختر و  922دانشجو ) 022 یاچندمرحله

 به از میان جامعه آماری انتخاب گردید. دانشجوی پسر(

دانشگاه علوم پزشکی  یهادانشکده صورت که از بین این

و  دندانپزشکی، بهداشتپزشکی،  دانشکده 4 کرمانشاه،

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

 یهاکالسبا توجه به اینکه ) یتصادف صورتبهدانشجو 

یکسانی از لحاظ تعداد دانشجو شرایآ تقریباً دانشکده 

انتخاب  دانشجو 01 یتصادف صورتبهاز هر کالس  داشتند

دانشجو را  022و نمونه نهایی شامل انتخاب شدند  (شدند

اخذ رضایت آگاهانه از  پس از. تشکیل دادند

و شرح دادن هدف تحقیق به  در پژوهش کنندگانشرکت

قرار داده  کنندگانشرکتدر اختیدار  هاپرسشنامه ،هاآن

به  سراالتشد. دستورالعمل نحوه پاسخ دادن به 

ته شد که خواس هاآنآمدوزش داده شد و از  هایآزمودن

 موردنظر را یهاو پاسخرا مطالعده  سراالت دقتبه

را تا حد  یالرسخود انتخاب کنند و  یهایژگیومتناسب با 

 به ورود یهامالك ازجمله. امکان بدون پاسخ نگذارند

ی دانشگاه علوم پزشکی بودن، دانشجوپژوهش 

برخورداری نسبی از  برای شرکت در پژوهش و یمندعالقه

 خروج، یهامالك نیترمهم همچنین از .بود نمت رواالس

 معلولیت و بیماری جسمی ،یپزشکروان بیماری سابقه

 داده از یآورجمعبرای . بود فرد زندگی در تأثیرگذار

 زیر استفاده شد: یهانامهپرسش

سرزندگی  نامهپرسشچاری  حسینو زاده  دهقانی

 از مقیاس سرزندگی تحصیلی یریالگو گرا با  تحصیلی

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

به آن بر اساس  یدهپاسخکه  باشدیمگویه  8ابزار دارای 

نمره( تا  9مخالف ) لیکرت از کامالً یادرجهپنجطیف 

حاصل جمع  .گرددیم یگذارنمرهنمره(  1موافق ) کامالً

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

که مبین میزان سرزندگی تحصیلی  دهدیم به دست

بدین ترتیب دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین  .اوست

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

 دادنشان  مارتین و مارش نتایج حاصل از اجرای پژوهش

و  92/2که ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر 

 یدامنهاست. همچنین  73/2برابر با  ضریب بازآزمایی

 29/2تا  19/2کل بین  ینمرهها با  همبستگی گویه

. این نتایج بیانگر پایایی و روایی مناسب این ابزار باشدیم

زاده و  . در پژوهش دهقانی(0222 ،مارتین و مارشاست )

ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش  همکاران

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

تا  14/2بین  یادامنهکل  ینمرههمبستگی هر گویه با 

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

روایی این پرسشنامه با  پژوهش سبزی و فوالدچنگ

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

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

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

 (.9384 ،سبزی و فوالدچنگدارد )

آموزان از مقیاس شکفتگی  برای سنجش شکفتگی دانش

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

 یانهیگزطیف لیکرت هفت  بر اساسبه آن  یدهپاسخکه 

 خواهد شد.انجام ( 7)موافقم  الًتا کام( 9)مخالفم  الًاز کام

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

دینر و است ) الترتر مبین میزان شکفتگی باالنمره با

 (.0229 ،بیسواز دینر

روایی مقیاس شکفتگی، از طریق روایی صوری و محتوایی 

نیان نظری به شیوه داوری تخصصی و از حی  انطباق با ب

گرفته تن از متخصصان روانشناسی صورت  3آن توسآ 

مطالعه پایایی این مقیاس، مرادی و  منظوربه. است

همسانی درونی ضریب  یهاروشبا استفاده از  همکاران

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

نیوزیلند، پرتغال و ترکیه در مورد ژاپن،  یکشورها

این  قبولقابلو پایائی  ییرواپرسشنامه شکفتگی 

 (.9384 ،مرادی و همکارانداد )را نشان  نامهپرسش

هویت تحصیلی توسآ واز و  یهاتیوضعپرسشنامه 

گویه  42ساخته شد. این پرسشنامه دارای  اکسونسای

رت تنظیم از نوع لیک یادرجهپنجاست که بر روی مقیاسی 

. (1موافقم= کامالًتا  9مخالفم= کامالًشده است )

ها به روش مستقیم است و نمره  تمامی گویه یگذارنمره

هر وضعیت هویتی، از طریق جمع نمرات داده شده به 

آن خرده مقیاس حاصل  یدهندهلیتشکهریک از عبارات 

واز و  .قرار گیرد 12تا  92در دامنه  تواندیمو  شودیم

همسانی درونی پرسشنامه را به روش ضریب  کسونایزا

دیررس،  یهااسیمقآلفای کرونباخ برای هریک از خرده 

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

. در بررسی روایی سازه در پژوهش اندکردهگزارش  72/2

از طریق تحلیل عاملی، ساختاری چهار عاملی برای  هاآن

ت تحصیلی استخراج شد و بارهای عاملی هوی یهاتیوضع

مربوط به هر وضعیت هویت تحصیلی، معنادار و در دامنه 

 (.0229 ،واز و ایساکسوناند )شدهگزارش  72/2تا  32/2

برای  پایایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی را امانی و واز

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

در بررسی روایی  نیچنمه .اندکردهگزارش  78/2

پرسشنامه در همین مطالعه از طریق تحلیل عاملی 

 (P=079/3028،2229/2زمون کرویت بارتلت= )آاکتشافی 

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

هویت  یهاتیوضعقابل توجه در سنجیدن هر یک از 

 (0294 ،امانی و وازهستند )تحصیلی مرتبآ به خود 

کلیه اصول اخالقی در این مطالعه رعایت شده است. این 

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

 .باشدیم کمیته اخالق دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

 یهاشاخم، از آمدهدستبه یهادادهتحلیل  منظوربه

 افزارنرمدر  توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره

SPSS-21  شداستفاده. 

 هاافتهی

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

دانشجویان دختر؛ سن گین و انحراف معیار نو میا 4/9

توصیفی شامل میانگین، انحراف  یهاافتهیبود.  3/0، 7/09

هویت ابعاد و  معیار نمره سرزندگی تحصیلی، شکفتگی

ده آورده ش 9، در جدول پسرو  دانشجویان دخترتحصیلی 

 است.

 و پسر هویت تحصیلی دانشجویان دختر یهامنزلتو  میانگین، انحراف معیار نمره سرزندگی تحصیلی، شکفتگی .1جدول 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرزندگی مقایسه  منظوربه

دانشجویان  در یلیهویت تحص ابعادو  تحصیلی، شکفتگی

از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  و پسر دختر

 انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

 تحصیلی سرزندگی
 13/4 11/23 پسر

 7/5 1/23 دختر

44/5 

 شکفتگی

 35/21 پسر

 55/3 5/24 دختر

 هویت تحصیلی موفق
 42/7 3/23 پسر

 45/8 1/21 دختر

 رودنباله تحصیلی هویت
 1/5 8/24 پسر

 11/3 5/27 دختر

 سردرگم تحصیلی هویت
 15/3 3/25 پسر

 3/3 1/23 دختر

 دیررس تحصیلی هویت
 3/5 4/38 پسر

 41/4 8/37 دختر
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برابری  ،این تحلیل یهاشرطشیپاستفاده شد. یکی از 

تساوی  فرضشیپجهت بررسی  .خطا است یهاانسیوار

دو گروه از آزمون لوین استفاده شد. نتایج  یهاانسیوار

 فرضشیپنشانگر تحقق  رهایمتغکلیه آزمون لوین برای 

تحلیل  یهاشرطشیپیکی دیگر از بود.  هاانسیوارتساوی 

 هاانسیکووار؛ برابری ماتریس واریانس چند متغیری

بود این پیش واریانس  یبرقرار. نتایج حکایت از باشدیم

(21/2 P≥ ،939/2 F= ،499/04 Box's M=). 

مقایسده   منظدور بده ، هدا شدرط شیپد با توجه بده برقدراری   

 هویددت یهددامنزلددت و تگیشددکف تحصددیلی، سددرزندگی

از آزمدون تحلیدل    پسدر  و دختدر  دانشدجویان  در تحصیلی

 0انجام شد و نتدایج آن در جددول   واریانس چند متغیری 

 ارائه گردید.

 دو گروه درهویت تحصیلی  یهامنزلتو  سرزندگی تحصیلی، شکفتگینتایج آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه . 3جدول 

 معناداری F مجذورات میانگین آزادی هدرج مجذورات مجموع متغیر

 441/4 3/13 8/4214 1 8/4214 سرزندگی تحصیلی

 441/4 1/21 3/4253 1 3/4253 شکفتگی

 441/4 3/71 32/5511 1 32/5511 هویت تحصیلی موفق

 441/4 7/13 41/2112 1 41/2112 رودنبالههویت تحصیلی 

 47/4 1/141 4/5154 1 4/5154 هویت تحصیلی سردرگم

 435/4 7/133 1/2412 1 1/2312 هویت تحصیلی دیرس

 

از بدین دو گدروه    دهدیمنشان  0جدول همانطورکه نتایج 

موفق  تحصیلی هویت و شکفتگی تحصیلی، سرزندگی نظر

 .فاوت معنادار وجود داردت رودنبالهو 

 یريگجهينتبحث و 

دانشدجویان   نتایج پژوهش حاضدر نشدان داد کده بدین    

از لحاظ سرزندگی تحصدیلی تفداوت معندادار     دختر و پسر

 وجددود دارد و سددرزندگی تحصددیلی در دانشددجویان دختددر

نسبت به دانشجویان پسر بیشتر است. این نتایج با نتیجده  

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

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

 .باشدیم

به گفت دانشجویان دختر  توانیمه در تبیین این یافت

شخصیتی عالقه بیشتری به درس نشان  یهایژگیوعلت 

تعداد کم دارند ) سر کالس یافعاالنه، حضور دهندیم

اساتید، شرکت  یهاصحبتاز  یبردارنتغیبت از کالس، 

بازیگوشی کمتری  ،از اساتید( الرسکالسی،  یهابح در 

هدفمند  یهاتیفعال ررغبت بیشتری برای شرکت د دارند،

 جهت رسیدن به اهداف تحصیلی دارند، آموزشی

 

، با توجه به توانایی باال در کنندیمخود تالش بیشتری 

ارتباط با  و پایبندی در روابآ عاطفی، در یبرقرار

با توجه به این  تری دارند وهمساالن خود تعامل بهتر و باال

ی از یاری و تعامل، در برخورد با موانع و مشکالت تحصیل

روشنی را  یهاهدف، بردیمکمک دوستان خود بهره 

و مسیرهای مختلفی برای رسیدن به  یبندطبقهمشخم، 

که تا  زاندیانگیبرمرا  هاآنو  رندیگیمدر نظر  هاهدفاین 

 ییهاچالش عنوانبهرا تعقیب کرده و موانع را  هاهدف

ندگی کنند. از سرز یبندچارچوب هاآنبرای غلبه بر 

. عالوه (9384 ،ایمانیهستند )تحصیلی باالتری برخوردار 

بر این دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر، 

 یهایابیارزبیشتری دارند،  مثبت تحصیلی یعاطفه

درك  و از موانع تحصیلی دارند، بعد از ارزیابی یترمثبت

 مشکلاز  و شوندیممتمرکز موجود  یهاحلراهبه  مشکل

و مثبت،  نانهیبخوشنگرش  علت وجود همین به .ندکنیم

 سرزندگی و موفقیت بیشتری خواهند داشتطبیعتاً 

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

دختر برخالف پسرها، استرس گذراندن دوران خدمت، 

ورود سریع به بازار کار و ازدواج و تشکیل خانواده را 

 با فراغ بال بیشتر توانندیم ارند وندارند، فرصت بیشتری د
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 تبعبهدر مقابله با مشکالت تحصیلی مقاومت کنند و 

 سرزندگی تحصیلی بیشتری داشته باشند.

به سطح شکفتگی  توانیماز دیگر نتایج پژوهش حاضر 

باالتر دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر اشاره 

)ون  (،0299، )داتو یهاپژوهشکرد. این یافته با یافته 

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

 .باشدیم( همسو 9384 ،)مردای و همکاران

دانشجویان دختر با گفت  توانیمدر تبیین این یافته 

توجه به نگرش مثبتی که به درس و دانشگاه دارند، 

این بیشتری را تجربه خواهند کرد.  هیجان مثبت تحصیلی

 یادگیری، یراهبردها یریکارگبهطریق امکان  از هاجانیه

افزایش منابع شناختی، بهره روی از انگیزش،  افزایش

و تحصیلی فرد خواهند شد  شرفتیپمنجر به  خودگردانی

و باع   گذار هستند نیزها آن یشناختروانبر سالمت 

هاشمی زاده و شوند )یمشکفتگی باالی این دانشجویان 

 (.9387 ،مهدیان

 یریپذتیمسئولویان دختر با توجه به تعهد و دانشج

برای انجام بیشتری که نسبت به تکالیف درسی دارند، 

تری از شکفتگی اال، سطح بابندییمتکالیف معنا و هدفی 

و توجه و تمرکز بیشتری برای انجام  کنندیمرا تجربه 

قه بیشتری برای ادامه تحصیلی و الو ع تکالیف دارند

شدن و یافتن  یلیالتحصفارغتری برای متعاقباً امید بیش

 که تکلیف . از طرفی دانشجویانیشغل مناسب دارند

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

در  استاد یهاخواستهو نسبت به  کنندیمتکلیف متمرکز 

س درس و اتمام تکالیف بیشتر متعهد هستند و الک

و متعاقباً  کنندیمرا دنبال  هاخواستهتری این االب زهیباانگ

برتری  نیبراعالوه  .از شکفتگی بیشتری برخوردارند

توانایی دوست روابآ،  یبرقراردانشجویان دختر در توانایی 

نه و دنبال کردن االداشتن، رفتار اجتماعی، مشارکت فع

با شکفتگی رابطه نزدیک داشته باشند. این  توانندیمهدف 

ه رضایت بیشتر از زندگی، اهداف خصوصیات منجر ب

و عملکرد شغلی  هافرصتمثل خلق )تر الاجتماعی با

بیشتر، انتخاب شغل  یلیالتحصفارغ، احتمال (خوب

)مردای و  شودیمو مراقبت بهداشتی بیشتر  ترمنیا

 .(9384 ،همکاران

داد که از لحاظ هویت  حاضر نشانهمچنین نتایج پژوهش 

بین دانشجویان دختر و پسر  رودنبالهتحصیلی موفق و 

 یهاپژوهشتفاوت معناداری وجود دارد. این یافته با یافته 

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

 ،(، )بیرامی9397 ،)آقاجانی و همکاران (،0299 ،همکاران

 .باشدیم( همسو 9398

تبیین اریکسون در این  توانیمبا توجده به این نتایج 

رشد هویت  داردیمقرار داد که اظهار  مدنظره را زمین

برای مردان و زنان ممکن است کامالً متفاوت باشد. وی 

کالبدشناختی ممکن است  یهاتفاوتکه  کندیمپیشنهاد 

 دختراناز . فرایند رشد هویت اثر بگذارند یهایژگیودر 

که نسبت به دیگران حساسیت نشان دهند،  رودیمانتظار 

منطق  یجابهخود عاطفی باشند و در حل مسائل در ابراز 

از شهود استفاده کنند و در روابآ خود با دیگران نقش 

دختران  .( را بر عهده بگیرندکنندهتیتربپرورشی )یا 

. دهندیمهویت خود را پیرامون روابآ اجتماعی شکل 

است و  ترمحکمبا خانواده و اطرافیان بیشتر و  هاآنروابآ 

بیشتر برای کنار آمدن با دیگران  هاآن اجتماعی شدن

خانواده و  یهامیتصمپذیرای آرا و  ترشیب رونیازا است.

گفت دختران هویت را  توانیماطرافیان هستند. در واقع 

 آورندیم به دستاز طریق تالش همراه با تشریک مساعی 

بر پسران هویت خود را  کهیدرحال .زیآمرقابتتا تالش 

. پسران بیشتر دهندیمو رقابت شکل  استقالل اساس

به خودشان معطوف است تا دیگران. اجتماعی  توجهشان

شدن در پسران بیشتر برای پیشرفت و سبقت گرفتن از 

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

در دختران را  رودنبالههویت  نبود باال توانیممطالب 

 توجیه کرد.

یت موفق در دانشجویان دختر نسبت به باالتر بودن هو

با در  توانیمرا تا حدودی  دانشجویان پسر در این تحقیق

نظر گرفتن تفاوت در اندیشه هویت بین دختران و پسران 

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 

مفهومی که فرد از هویت دارد ، گریدعبارتبهدیگران است. 

موسوی و دارد )با روابآ وی با دیگران ارتباط مستقیم 

جنسی مربوط به تفاوت بین  یهاتفاوت. (9382 ،همکاران

انتظاراتی است که والدین و همساالن از دختر و پسر 

که نسبت  رودیمدارند. با توجه به اینکه از دختران انتظار 

د، در ابراز خود عاطفی به دیگران حساسیت نشان دهن

منطق از شهود استفاده  یجابهباشند و در حل مسائل 

، بنابراین، دختران با تکیه به شبکه (9398 ،بیرامیکنند )

اجتماعی قوی که دارند، در برخورد با مشکالت تحصیلی 

و با توجه به روابآ گرم و  رندیگیممورد حمایت قرار 

ارند، در هنگام با اساتید د مناسبی که در کالس درس

 هاآنبرخورد با موانع درسی به جستجوی کمک از 

 هاآناز  پسران با توجه به اینکه کهیدرحال. پردازندیم

، یجوئتسلآمثل ابراز وجود،  ییهایژگیو رودیمانتظار 

دهد خودکفائی منطقی بودن در حل مسائل را پیشرفت 

به بیشتر معطوف  توجهشان، بنابراین (9398 ،بیرامی)

، در هنگام برخورد با مشکالت باشدیمرقابت و موفقیت 

و حتی زمانی که  پردازندیمکمتر به جستجوی کمک 

درخواست کمک داشته باشند، روابآ میان فردی مبتنی 

 نیست. کنندهتیحماکافی  اندازهبه هاآنبر رقابت در 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دانشجویان دختر و 

هویت تحصیلی موفق و  ظ سرزندگی، شکفتگی،پسر از لحا

وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر  یمعنادارتفاوت  رودنباله

اشارات کاربردی مهم و تأثیرگذاری در  دربردارنده تواندیم

 توانیمباشد و بر مبنای آن  دانشجویانعملکرد تحصیلی 

با درنظر  راهکارهای علمی سودمندی را ارائه داد تا بتوان

ارتقاء سطح  جنسیتی در این زمینه، یهاتفاوت گرفتن

. نتایج این را فراهم آورد دانشجویانعملکرد تحصیلی 

نظری و  یهادگاهیدگسترش  ضمن تواندیمپژوهش 

جنسیتی در زمینه عوامل  یهاتفاوت تئوریک در حوزه

در عین حال بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان،  مرثر

، جامعه، نظام هاانوادهخچراغ راهنما فرا روی  مثابهبه

پژوهش حاضر مانند  آموزشی و تحصیلی کشور قرار گیرد.

با  ردیگیمکه در علوم رفتاری صورت  ییهاپژوهشاکثر 

همراه بود ازجمله، پیشینه محدود  ییهاتیمحدود

که صرفاً  آماری  جامعه، محدود بودن متغیرهای پژوهش

ی دانشگاه علوم پزشک کارشناسی شامل دانشجویان

به دانشجویان  هاافتهیکرمانشاه بود، بنابراین در تعمیم 

 .باید احتیاط نمود هادانشگاهسایر  سایر مقاطع و

 تشكر و قدردانی

و دانشجویان محترم دانشگاه  کارکناناز کلیه  لهیوسنیبد 

علوم پزشکی کرمانشاه که در این تحقیق ما را یاری 

. این مقاله را داریم یسپاسگزارکردند، کمال تشکر و 

بررسی رابطه بين «برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 

هویت تحصيلی، سرزندگی تحصيلی و شكفتگی با 

عملكرد تحصيلی در دانشجویان دانشگاه علوم 

که در دانشگاه پیام نور مرکز » پزشكی کرمانشاه

 .ثبت رسیده است به (D/68424/7) با کد کرمانشاه
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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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