
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  
  

 
   
    

  

  عوامل اجتماعی و فرهنگی  مرتبط با رغبت تحصیلی 
  دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

   
  

  1پور    دکتر داود ابراهیم
  2دکتر صفر حیاتی
  3پور یعقوب ابراهیم

 

  چکیده
تواند آگاهی  مطالعه انگیزه و رغبت تحصیلی دانشجویان وشناخت عالیق تحصیلی آنان می

هاي   را جهت بهبود فرآیند آموزش و طراحی برنامه ریزان و مدیران دانشگاه آزاد اسالمی  امهبرن
در . وري نیروي انسانی متخصص دانشگاهی را افزایش دهد آموزشی و درسی یاري نموده، و بهره

د واح  نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی 221تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش، 
اي انتخاب و پرسشنامه تحقیق که حاوي مقیاس  گیري تصادفی طبقه تبریز با استفاده از روش نمونه

گیري رغبت تحصیلی و برخی متغیرهاي مستقل که از بعد اجتماعی، فرهنگی و روانی  اندازه
ق، براساس نتایج تحقی. توانند بر رغبت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشند روي آنان اجرا شده است می

دانشجویان . باشند دختران دانشجو از رغبت تحصیلی باالتري نسبت به دانشجویان پسر برخوردار می
هرچه دانشجویان نسبت به . جوان از رغبت تحصیلی بیشتري نسبت به دانشجویان مسن برخوردارند

ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی عالقه مندي بیشتري داشته باشند، از رغبت تحصیلی 
تواند  میزان باالي رضایت از کیفییت آموزشی واحد دانشگاهی می. باالتري نیز برخوردار خواهند بود

  . رغبت تحصیلی دانشجویان را افزایش دهد
مقیاس  -دانشگاه آزاد اسالمی -  انگیزش تحصیلی- رغبت تحصیلی :کلیدي هايهاژو

  رغبت تحصیلی

                                                           
  ebrahimpoord@iaut.ac.ir )نده مسؤولنویس(واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران  ، علوم اجتماعیگروهعضو هیأت علمی ،- 1
 واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران ، علوم اجتماعیگروهعضو هیأت علمی ،- 2
   بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دانشجوي دکتراي مدیریت ورزشی، گروه تربیت-3

  »زن و مطالعات خانواده«
 1393 پاییز - شماره بیست و پنجم -سال هفتم

  7 -24ص ص 
  03/08/93: تاریخ دریافت
  14/06/94: تاریخ پذیرش

  

mailto:ebrahimpoord@iaut.ac.ir
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393 پاییز  –25 شماره –العات خانواده زن و مط

 

8

  مقدمه
داشتن . باشد روي انسانی متخصص میاي نی ترین عنصر در توسعه هر جامعه مهم

گذاري در  هاي مساعد براي سرمایه نیروي انسانی متخصص نیازمند امکانات و زمینه
هایی  و عالی از یک سو و از آن مهم تر نیازمند انسآن بسترهاي آموزش در سطوح عمومی

رو است که به علم، آموزش و تحصیل عالقه کافی داشته و اعتقاد کافی نسبت به پیشت
شناخت . باشد می بودن متخصصان هر جامعه در راهبري توسعه جامعه داشته باشند،

عواملی که بر میزان عالقه مندي و رغبت دانشجویان به تحصیل و ادامه تحصیل در 
باشند، جزو عواملی است  مقاطع باالتر تحصیلی و پرداختن به تحقیق و پژوهش موثر می

توان میزان رغبت و انگیزه دانشجویان نسبت به  ها می گذاري روي آن که با سرمایه
رغبت . تحصیل و پژوهش را باال برد و زمینه متخصص پروري را در جامعه مساعد کرد

تواند در فرایند آموزش و   اجتماعی می-تحصیلی به عنوان شاخص و متغیري روانی
زشی تأثیر تحصل، نقش مثبت یا منفی ایفا کند و در نتیجه و برونداد یک سازمان آمو

دانشجویانی که از میزان باالیی از رغبت تحصیلی برخوردارند . زیادي داشته باشد
توانند از این عنصر در ترکیب با عناصر دیگر آموزشی به نحوي مطلوب براي ارتقاي  می

و آموزشی خود و مجموعه دانشگاهی استفاده کرده و برعکس، نبود این  سطح علمی 
واند تأثیر سایر عوامل و عناصر آموزشی را به حداقل برساند و ت رغبت و عالقه مندي می

  .کیفیت و کارایی واحدهاي آموزشی را پایین بیاورد
اي در ابعاد  نیروي انسانی ماهر و متخصص یکی از عوامل مؤثر در توسعه هر جامعه

 هاي نیروي و مهارت جوامع مختلف براي به حداکثر رساندن توان علمی . باشد مختلف می
هاي آموزشی و پژوهشی از جمله آموزش  گذاري را در بخش انسانی خود حداکثر سرمایه

گذاري در این زمینه منجر به تولید فکر و دانش و  عالی انجام می دهند چرا که سرمایه
یکی از . وري در سایر عوامل تولید اقتصادي اجتماعی خواهد داشت بهبود مدیریت و بهره

و تخصصی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی،  وان علمی عوامل مؤثر در ارتقاي ت
و  کارگیري نیروهاي علمی  ها و مراکز آموزش عالی در جذب و به گذاري دانشگاه سرمایه

چنین امکانات تحصیلی مختلف مانند فضاي آموزشی و امکانات  استادان مجرب و هم
ول باشد سطح روحیه و تر عامل ا پژوهشی بوده و عوامل دیگر که شاید به نوعی مهم

انگیزه و رغبت دانشجویان به تحصیل و آموزش و پژوهشی باشد زیرا بدون وجود 
ها، امکانات آموزش و پژوهشی به  دانشجویان با انگیزه و جویاي علم و دانش در دانشگاه
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صورت بهینه مورد استفاده مطلوب قرار نخواهند گرفت با توجه به اینکه دانشگاه آزاد 
هاي  به طور عام و واحد تبریز به طور خاص باید در زمینه دایر کردن رشته اسالمی 

هاي آموزشی و پژوهشی به خصوص در مقاطع  تحصیلی جدید و جذب دانشجو و فعالیت
رسد باید ابتدا از وضعیت  تحصیالت تکمیلی بتواند رویه منطقی را طی کند، به نظر می

 دایر در این واحد دانشگاهی ارزیابی هاي موجود رغبت تحصیلی دانشجویان در رشته
صحیحی داشته باشد و نیز عوامل مؤثر در ارتقاي این شاخص و متغیر را شناسایی کند تا 

ریزي براي باال بردن  هاي آتی و برنامه هاي مرتبط در دوره نسبت به ارتقاي شاخص
شگاهی کیفیت عوامل و عناصر مختلف مؤثر در امر آموزش و پژوهش در این واحد دان

ریزي آموزشی بدون در نظر گرفتن عالیق و  زیرا هرگونه برنامه. ریزي کند برنامه
  .تواند نتیجه کار را با مشکل مواجه سازد هاي دانشجویان می خواسته

تواند در صورت مثبت  نگرش دانشجویان نسبت به رشته خود، عاملی است که می
صیل و ادامه تحصیل در مقاطع باالتر بودن، رغبت و عالقه کافی را در آنان نسبت به تح

ایجاد کند و برعکس نگرش منفی نسبت به رشته و یا اعتقاد به اینکه آینده خوبی از نظر 
التحصیالن رشته مورد نظر نخواهد بود،  اقتصادي در اختیار فارغ -شغلی و اجتماعی

صیلی آنان تواند انگیزه و رغبت تحصیلی دانشجویان را کاهش داده و در موفقیت تح می
  . تاثیر منفی داشته باشد

هاي چشمگیري گردیده و این رشد و  دنیاي امروز ما دچار تحوالت و پیشرفت
همگام و همراه شدن با این . برد ترقی با سرعت زیادي ما را به سوي جهان نو پیش می

سازمانی که با پرورش . باشد پیشرفت نیازمند آموزش و پرورش و پژوهش پویا و فعال می
در جامعه ما نیز . پردازد نیروهاي متعدد و متخصص به آفرینش علم و تکنولوژي می

وظیفه شناسایی و پرورش استعدادها و نیروهاي بالقوه و همچنین انتقال دانش و به وجود 
توجه به این . باشد آوردن بینش، تفکر جدید و خالقیت در فراگیران بر عهده این نظام می

شرایط و امکانات مادي و انسانی که یادگیرندگان با عالقه و اصول و به وجود آوردن 
ریزان  ها بپردازند باید مد نظر برنامه ها و مهارت اشتیاق و انگیزه الزم به یادگیري آموزش

  . و مربیان و مدیران آموزش و پرورش در همه سطوح مدارس و دانشگاه قرار گیرد
هاي   بدون توجه به نظریهشک ارائه راهکارهاي افزایش انگیزش تحصیلی بی

توانند راهنماي عملی معلمان، مربیان،  ها می نظریه. مرتبط با آن محکوم به شکست است
هاي  در این بخش مقاله نظریه. مشاوران و اساتید در ایجاد انگیزش فراگیران باشند
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شناسی به طور خالصه مورد بررسی قرار  انگیزش در قالب چهار رویکرد مهم روان
  .دگیر می

هایی  ها و تنبیه این رویکرد بر عوامل بیرونی، محرك ها، پاداش: نظریه رفتارگرایی 
در این میان بر نقش پاداش به عنوان یک محرك . دهد تأکید دارد که در محیط رخ می

براین اساس، . شود تاکید شده است یا واقعه جذاب که در نتیجه بروز رفتار معین ارائه می
  .شود عین پاداش داده شود آن رفتار تقویت میوقتی که به رفتار م
مشهورترین . تاکید دارد این رویکرد به تمامیت رفتار آدمی : گرایی  نظریه انسان

باشد که نظریه سلسله مراتب نیازهاي او معروف  پرداز این رویکرد آبراهام مازلو می نظریه
 شکوفایی و خودمختاري براي خود مازلو و همکاران او منابع درونی انگیزش آدمی. است

را مطرح کردند و شرط اساسی براي انگیزش افراد که کمک به بروز همین منابع درونی 
دانسته و بر همین  نیاز را سر منشأ رفتار و انگیزه آدمی ). 1384لطف آبادي،(داشتند 

ترین مرتبه آن  کند که در پایین گانه نیازهاي انسانی را مطرح می اساس الگوي هفت
  .هاي زیستی و در باالترین مرتبه نیاز به خود شکوفایی قرار داردنیاز

نظریه دیگري که درباره انگیزش مطرح شده نظریه انتخاب است، طبق این نظریه 
منبع همه  بقا، دلبستگی و تعلق خاطر، قدرت، آزادي و سرگرمی : پنج نیاز اساسی

توان کالس  ن نیازها میبه وسیله درك ای. هاي درونی و هدایت رفتاري هستند محرك
درس و مدرسه را به مکانی تبدیل کرد که فراگیران بخواهند یاد بگیرند کاري را با 

رشد مشاور (اي مسئوالنه رفتار کنند  کیفیت عالی انجام دهند و با احترام و به شیوه
  ).2مدرسه، شماره 

و است نه تقویت براي این دیدگاه، رفتار فرد اساساً ناشی از تفکر ا: نظریه شناختی 
استاپیک، (کند یا در گذشته دریافت کرده است  و پاداشی که در حال حاضر دریافت می

نظریه اسناد، که نگاهی شناختی به انگیزش دارد،  ) 1384، به نقل از لطف آبادي، 2002
ارائه شده و ) 1979(مطابق این نظریه که توسط واینر . اي از این رویکرد است نمونه

نادها را با وضعیت تحصیلی شاگردان را توضیح داده است،فرد در پی آن است ارتباط اس
شاگردي که در . کند ها را تبیین می که دالیل رفتارهاي خود و دیگران را معلوم و آن

پردازد و آن را به عوامل  خورد به تبیین مسأله می شود یا شکست می امتحان موفق می
  ).1379 سیف،(کند  درونی و بیرونی منتسب می
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این دیدگاه بر روابط بین فردي و هویت و مشارکت در :  فرهنگی -نظریه اجتماعی
مؤید پیشرفت و یادگیري  ...)و مدرسه خانواده(وقتی که یک جمع . امور جمعی تأکید دارد

کند، همان طور که فرد در رفتار چگونگی  بیشتر باشد انگیزه بیشتري در افراد ایجاد می
شود مشاهده چگونگی یادگیري   پوشیدن و خرید کردن اجتماعی میغذا خوردن و لباس

دیگران وتوجه افراد بزرگتر و صاحب منزلت به یادگیري نیز باعث برانگیخته شدن 
). 1384، به نقل لطف آبادي، 2001ورگوف، تورکانیز و بارفلت، (گردد  انگیزش او می

  .تمفهوم هویت در این نظریه از جایگاه خاصی برخوردار اس
هاي متفاوت رفتاري، از دیر باز مورد  مطالعه علّی رفتار انسان و جستجوي انگیزه

هاي مختلفی  ها، انگیزه را به صورت توجه اندیشمندان علوم رفتاري بوده و هر کدام از آن
  :ترین تعاریفی که براي انگیزه مطرح شده اند، عبارتند از  ساده. اند تعریف کرده

  .انگیزد نسان را به انجام کار بر می محرکی درونی که  ا-1
  .کند  حالت یا شرایطی که انسان را به انجام کاري ترغیب می-2
در مورد .  انگیزه عبارت است از ایجاد شوق و عالقه رسیدن به چیزي یا انجام کاري-3

وادار کند، همه )  فکري یا جسمی(هایی  تواند انسان را به انجام کار اینکه انگیزه می
القول هستند، آنچه مورد اختالف است، کم و کیف و  ندان علوم رفتاري متفقدانشم

  .هاست ها و نحوه عمل آن نیز شکل و محتواي انگیزه
  

ها را ناشی از  برخی روان شناسان از جمله ویلیام جیمز و ویلیام مک دوگان، انگیزه
 عشق، کنجکاوي، هاي ناشی از غریزه حسادت، غرایز انسان دانسته و از جمله به انگیزه

  .اند نام برده. ..دردي و ترس از تاریکی و ید، همتقل
ها را ناشی از رفتار خودآگاه فرد که  ها را اکتسابی دانسته و آن اي دیگر، انگیزه عده

ولی فروید در مقابل این دو دسته از روان . اند گیرد، دانسته در محیط اجتماعی انجام می
از رفتارهاي انسان ناشی از غرایز او و نیز یک سري از شناسان، معتقد بود که یک سري 

  .رفتارهاي ناشی از ضمیر ناخودآگاه اوست
کالرك هال در اواسط قرن بیستم تئوري رفتاري انگیزش را که بر رفتار خودآگاه 

بر اساس این تئوري نیازهاي انسان منشأ اغلب . انسان بیشتر تأکید داشت، ارائه کرد
بدین ترتیب که نیازهاي افراد در آنها تنش ایجاد کرده، .  اوستهاي ها و کوشش تالش

شود که باید ارضا شوند تا با این کار تنش فرد کاهش  هایی می منجر به بروز خواست
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که نیازهاي مشابه همیشه  چیزي که در این میان مهم است، این. یافته و از بین برود
ها در انسان،  گیري این خواست لشوند و چگونگی شک هاي مشابه نمی منجر به خواست

براي مثال نیاز به غذا براي . با توجه به محیط و شرایط اجتماعی او مقابل تبیین است
  .ها براي ارضاي این نیاز متفاوت است ها مطرح است، ولی خواست تمام انسان

توان به افرادي چون وروم و دارندروف و آناگلوك  هاي انگیزش می در حیطه نظریه
هاي  مندي فرد باید تالش شود تا ارزیابی وروم اعتقاد دارد که براي رضایت.  کرداشاره

دقیقی از بازدهی او صورت گیرد و اهداف شغلی کوتاه مدتی طراحی گردد بر این اساس 
هاي شغلی بر اساس  مندي افراد در محیط رفتار انسانی نقش وسیله را دارد و رضایت

رسانی  هاي اطالع دارندروف به روش. شود یجاد میعملکرد مؤثر و کسب اهداف شغلی ا
هاي مساعدي براي ارزیابی  مندي شغلی پرداخته و اعتقاد دارد که باید زمینه در رضایت

  ).1381سرداري، (فراهم ساخت 
در تحقیقی تحت عنوان بررسی ) 1380(زاده  در پیشینه تجربی تحقیق، عبداله

گري تراکتورسازي به  رکنان در شرکت ریختهفرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر انگیزش کا
اي متناسب و با روش  گیري تصادفی طبقه روش پیمایشی و با استفاده از شیوه نمونه

ها و اطالعات اقدام  آوري داده سیستماتیک و با استفاده از ابزار پرسشنامه کتبی به جمع
سازمانی شرکت و رسد بین فرهنگ  به نظر می: فرضیه اصلی تحقیقچنین بود. کرده است

دهد  نتایج به دست آمده نشان می. داري وجود دارد انگیزش کارکنان رابطه مثبت و معنی
داري، هم با گرایش  هاي آن رابطه معنی تک شاخص که متغیر فرهنگ سازمانی و تک

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند . سازمانی و هم انگیزش کارکنان دارند
هاي   درصد تغییرات گرایش سازمانی توسط شاخص44دهد که  میمتغیره نیز نشان 

گرایی و فرهنگ  سیستم پاداش، حمایت مدیریت توزیع اطالعات، الگوهاي ارتباطی، جمع
 درصد تغییرات انگیزش 37دهد که  چنین نتایج نشان می هم. شود سازمانی تبیین می

   .گردد د سازمان تبیین میتوسط دو شاخص خالقیت فردي و ارتباطی و بعد گرایش به خو
داري بین انگیزش شغلی  در بررسی خود نشان داد که تفاوت معنی) 1380(شیرازي 

 95با اطمینان . باشد مردان و زنان دیده شده است و انگیزش زنان بیش از مردان می
. دار بوده است درصد تفاوت بین سطح شغلی مختلف تحصیلی در بعد انگیزش معنی

هم چنین کارکنان که . هی باعث افزایش انگیزش شغلی شده استتحصیالت دانشگا
چنین  هم. ها انگیزش بیشتري دارند  سال خدمت دارند نسبت به سایر گروه10 تا 5بین 
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 سال سن دارند در مقایسه یا سایر کارکنان انگیزش کمتري در 40کارکنانی که بیش از 
  . شغل خود دارند

تعیین عوامل مؤثر بر انگیزش انجام داده است، آباد که براي  در تحقیق بخشی علی
 سؤالی را که بر 40شاغل پرسشنامه  طی یک مطالعه توصیفی کلیه اعضاي هیأت علمی 

نتایج نشان داد که . اساس تئوري دو عاملی هرزبرگ طراحی گردیده بود، تکمیل کردند
نی را بر ایجاد ها عوامل درو  درصد آن72عوامل بیرونی و   درصد اعضاي هیات علمی 81

هاي حقوق  دانند و در بین عوامل بیرونی به تربیت اهمیت عامل انگیزش شغلی مؤثر می
و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط محیط کار نحوه ارتباط با دیگران و سرپرستی، نظارت و 
خط مشی حاکم بر محیط کار و عوامل درونی به ترتیب ماهیت کار، شناخت و قدردانی 

  . شرفت و توسعه شغلی موقعیت شغلی پی-از افراد
در تحقیقی که توسط قادري در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 
انجام شده رابطه نگرش دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته و 

عالوه بر این سطح کیفیت آموزشی . دار مشاهده شده است این رابط به صورت معنا
گاه و میزان رضایت دانشجویان از کارآیی و کیفیت آموزشی رشته خود تاثیر زیادي دانش

  .آنان دارد عالقگی  دانشجویان نسبت به تحصیل و تالش علمی  بر عالقه مندي یا بی
در تحقیق دیگري که توسط پیرانی در دانشگاه شاهد تهران انجام شده میزان 

اي مختلف تحصیلی بعد از فارغ التحصیلی ه احترام اجتماعی و استقبالی که از رشته
مندي تحصیلی و نیز رغبت  دانشجویان معتقدند در انتظار آنهاست، تأثیر زیادي بر رضایت

اکثر دانشجویانی که از رضایت و رغبت تحصیلی باالیی برخوردار . تحصیلی آنان دارد
ت خودشان بوده و شان مطابق با عالقه و خواس هایی هستند که رشته تحصیلی اند آن بوده

شان در اثر تحمیل والدین یا دیگران و نیز انتخابی از سر اجبار و ناگریزي  رشته انتخابی
سنج تحصیلی که توسط دکتر سید منور  در ادبیات مربوط به آزمون رغبت. نبوده است

یزدي و دکتر سیمین حسینیان و دفتر مشاوره وزارت آموزش و پرورش روایی و اعتبار آن 
هاي  گذاري آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است، وجود تفاوت  روش نمرهو نیز

هاي تحصیلی و  ها به رشته فردي در افراد و دانشجویان و لزوم تشخیص میزان رغبت آن
ها و عالیق این افراد  ریزي آموزشی و شغلی متناسب با خواست شغلی مختلف براي برنامه

شوند، به  هاي اجتماعی مختلف می ده پذیرفتن نقشکه در نهادهاي آموزشی مختلف آما
هاي تحصیلی دانشگاه آزاد  وجود تنوع در رشته. عنوان امري ضروري ذکر گردیده است
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هاي جدید دانشگاهی در هر واحدي از  رسد قبل از دایر کردن رشته به نظر می اسالمی 
مل مؤثر بر میزان سنجی تحصیلی و شناسایی عوا جمله واحد تبریز، اجراي آزمون رغبت

ریزي براي  رغبت تحصیلی دانشجویان فعلی این واحد دانشگاهی و سایر واحدها، برنامه
تواند در مسیرهایی منطقی  هاي دانشگاهی این واحد را می ایجاد، ادامه یا تغییر در رشته

  .قرار دهد
  

  هاي تحقیق فرضیه
 .ود دارد بین سن دانشجویان و میزان رغبت تحصیلی آنان رابطه وج-1
 بین میزان عالقمندي دانشجویان به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی و -2

  .میزان رغبت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد
 اقتصادي و میزان رغبت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود – بین پایگاه اجتماعی -3

  .دارد
یزان رغبت تحصیلی  بین میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه و م-4

  . آنان رابطه وجود دارد
 بین نگرش دانشجویان نسبت به منزلت اجتماعی خود و میزان رغبت تحصیلی آنان -5

  . رابطه وجود دارد
هاي تحصیلی مختلف از نظر میزان رغبت تحصیلی تفاوت   بین دانشجویان رشته-6

  .وجود دارد
  

   ابزار و روش
از . وصیفی پیمایشی استفاده گردیده استبراي اجراي پژوهش حاضر از روش ت

نفر 221تبریز، واحد    نفري دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی27000جامعه آماري 
دانشجوي دختر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه به عنوان نمونه آماري انتخاب 

ها،  دهشده و پرسش نامه تحقیق بر روي این نمونه اجرا گردیده و پس از گردآوري دا
  .مورد تحلیل آماري قرار گرفته است

هاي مورد نیاز براي سنجش متغیرهاي تحقیق از ابزار پرسش  براي گردآوري داده
ر رغبت تحصیلی، از ها و ابزار سنجش متغی براي ساخت شاخص. نامه استفاده شده است

هاي جامعه شناسی و علوم تربیتی و براي سنجش  ها و منابع معتبر در رشته آزمون
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متغیرهاي دیگر، از پرسش نامه محقق ساخته که اعتبار صوري آنها به تأیید داوران 
  .رسیده، استفاده گردیده است

حصیلی گیري متغیر وابسته تحقیق یعنی رغبت ت براي ساخت مقیاسی جهت اندازه
گیري از مقیاسی که دکتر حمزه گنجی براي بررسی و سنجش  دانشجویان، با بهره

آن را تشریح کرده » )ها پرسش نامه(ارزیابی شخصیت «نگرش شغلی ساخته و در کتاب 
است، مقیاس سنجش نگرش تحصیلی یا مقیاس رغبت تحصیلی ساخته شده و مورد 

ها  ت گویه ساخته شده که هر کدام از آناین مقیاس از بیس. استفاده قرار گرفته است
حاوي اظهار نظر پاسخ گویان به آن گویه در یکی از حاالت کامالً موافق، موافق، بدون 

به هر کدام از این حاالت، بسته به اینکه . شود نظر، مخالف و کامالً مخالف را شامل می
چنانچه . اده شده است د1  تا5اي بین  اظهارنظر موجود در آن مثبت باشد یا منفی نمره

 1 براي کامالً موافقم شروع و به 5نمرات از . اظهارنظر موجود در یک گویه مثبت باشد
چنانچه اظهار نظر موجود در یک گویه منفی باشد، . شود براي کامالً مخالفم ختم می

به با توجه . شود  براي کامالً مخالفم ختم می5 براي کامالً موافقم شروع و به 1نمرات از 
) 5تا  1از  (5 مورد بوده و تعداد حاالت پاسخگویی براي هر سوال 20ها  اینکه تعداد گویه

ها در عدد اختصاص یافته به  توان میانگین مقیاس را ضرب تعداد گویه باشد، می حالت می
 60حاصل این محاسبه عدد .  به دست آورد3حد وسط نمرات هر گویه یعنی عدد 

بنابراین افرادي . ین نمرات افراد از مقیاس رغبت تحصیلی استباشد که گویاي میانگ می
 را از این آزمون کسب کرده باشند، داراي رغبت تحصیلی باال و 60که نمره باالتر از 

 را از این آزمون کسب کرده باشند، داراي رغبت 60قوي و افرادي که نمره پایین تر از 
  . اند تر بوده تحصیلی کمتر و ضعیف

واحد تبریز و  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ري تحقیق، شامل تمامیجامعه آما
. باشد هاي مختلف تحصیلی این واحد می نمونه آماري شامل تعدادي از دانشجویان رشته

یعنی از . اي متناسب با حجم هر رشته بوده است روش نمونه گیري، تصادفی طبقه
جمعیت آن رشته بصورت تصادفی دانشجویان هر رشته و مقطع تعدادي به تناسب کل 

انتخاب شده و حجم نمونه پس از اجراي یک پیش آزمون و بر آورد صفت و واریانس 
صفت مورد بررسی در جامعه آماري با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعیین شده 

 نفر دانشجوي مشغول به تحصیل در واحد 27000جامعه آماري تحقیق شامل . است
هاي تحصیلی مختلف در مقاطع کاردانی، کارشناسی،  شد که در رشتهبا تبریز می
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 نفر از 221نمونه آماري نیز شامل . باشند ارشد و دکترا مشغول به تحصیل می کارشناسی
هاي علوم  باشند که در سه گروه رشته هاي مختلف این واحد می دانشجویان دختر رشته

  .اند  شدهبندي انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی گروه
  

  ها یافته
  .بین سن دانشجویان و میزان رغبت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد: فرضیه اول

نتایج این . براي آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است
  .گردد آزمون در جدول زیر مشاهده می

  
   اول جدول آزمون همبستگی پیرسون براي آزمون فرضیه- )1(جدول شماره 

همبستگی   متغیر
  سطح  حجم نمونه  ضریب تعیین  پیرسون

  داري معنی
  سن

  045/0  221  -908/0  -454/0  رغبت تحصیلی

  
 پیرسون براي فرضیه اول، رابطه بین دو rبا توجه به جدول آزمون همبستگی 

داري   بوده و سطح معنی-454/0متغیر سن دانشجویان و میزان رغبت تحصیلی آنان 
داري این  با توجه به اینکه سطح معنی. باشد  می045/0اي  ن در سطح دو دامنهاین آزمو

باشد، وجود رابطه بین این   کوچکتر می05/0داري یعنی  آزمون از حداقل سطح معنی
  .گردد گردد و فرضیه صفر رد می متغیر تأیید می

 منفی بودن مقدار مربوط به همبستگی نشان دهندة این است که رابطه بین سن
یعنی هر چه سن دانشجویان . دانشجویان و میزان رغبت تحصیلی آنان معکوس است

پایین تر باشد، میزان رغبت تحصیلی آنان بیشتر خواهد بود و این رابطه از نظر آماري نیز 
  .دار است معنی

  
بین میزان عالقمندي دانشجویان به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر : فرضیه دوم

  .غبت تحصیلی آنان رابطه وجود داردتحصیلی و میزان ر
نتایج این . براي آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است

  .گردد آزمون در جدول زیر مشاهده می
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  جدول آزمون همبستگی پیرسون براي آزمون فرضیه دوم- ) 2(جدول شماره 

  همبستگی  متغیر
  سطح  حجم نمونه  ضریب تعیین  پیرسون

  ريدا معنی
  عالقمندي دانشجویان به ادامه

  تحصیل در مقاطع باالتر 
  رغبت تحصیلی

345/0  119/0  221  030/0  

  
، میزان  پیرسون براي آزمون فرضیه دومrبا توجه به جدول آزمون همبستگی 

رابطه یا همبستگی بین دو متغیر میزان عالقه مندي دانشجویان به ادامه تحصیل در 
با توجه به . باشد  می254/0» ی و میزان رغبت تحصیلی دانشجویانمقاطع باالتر تحصیل
داري   بوده و این مقدار از حداقل سطح معنی035/0داري این آزمون  اینکه سطح معنی

توان گفت  گردد و می باشد وجود رابطه بین این دو متغیر تأیید می  کوچکتر می05/0یعنی 
یشتر باشد، میزان رغبت تحصیلی نیز هر چه میزان این عالقمندي نزد دانشجویان ب

توان با قاطعیت، جهت تأثیر را یک طرفه دانست یعنی  هر چند نمی. بیشتر خواهد بود
تواند میزان  توان میزان رغبت تحصیلی را نیز به عنوان متغیر مستقلی که می احتماالً می

هد در نظر عالقه مندي دانشجویان به تحصیل در مقاطع باالتر را تحت تأثیر قرار د
  .گرفت

  
 اقتصادي دانشجویان و میزان رغبت تحصیلی آنان -بین پایگاه اجتماعی : فرضیه سوم

  .رابطه وجود دارد
از »  اقتصادي دانشجویان-پایگاه  اجتماعی «با توجه به اینکه براي سنجش متغیر 

روش ذهنی تشخیص طبقه اجتماعی استفاده شده است، یعنی از خود دانشجویان 
هاي پایین، متوسط و باال  شان به یکی از پایگاه  شده است که تعلق خود و خانوادهخواسته

هاي  گیري شده است، از آزمون اعالم کنند و این متغیر در مقیاس ترتیبی اندازه
  .پارامتریک براي سنجش رابطه بین این دو متغیر استفاده شده استغیر

نتایج .  خی استفاده شده است–براي آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی مربع 
  .گردد این آزمون در جدول زیر مشاهده می
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   خی براي آزمون فرضیه سوم– جدول آزمون همبستگی مربع- )3(جدول شماره 
 جمع رغبت تحصیلی

 متوسط زیاد خیلی زیاد
 

 باال 12 18 6 36
 متوسط 55 94 8 157
 پایین 18 5 5 28
 جمع 85 117 19 221

 
 پایگاه

 اقتصادي -اجتماعی

  
  داري سطح معنی
 اي دو دامنه

  ارزش کاي اسکوئر درجه آزادي

 کاي اسکوئر پیرسون 965/10 4 026/0
 نسبت احتمال 186/12 4 015/0
 پیوستگی خطی با خطی 480/1 1 222/0

 تعداد موارد معتبر 221  

  
تحقیق،  خی براي آزمون فرضیه سوم -با توجه به جدول آزمون همبستگی مربع

 خی -داري آزمون مربع سطح معنی. باشد  می965/10 خی -مقدار مربوط به آزمون مربع
داري از حداقل سطح  توجه به اینکه این سطح معنی. باشد  می026/0، 4با درج آزادي 

باشد، وجود رابطه بین این   کوچکتر می05/0داري براي پذیرش وجود رابطه یعنی  معنی
گیرد و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه صفر  رار میدو متغیر مورد تأیید ق

  .گردد رد می
 خی در این فرضیه، -الزم به ذکر است که براي کاربردپذیر کردن آزمون مربع

خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و « در مقیاس ترتیبی و با پنچ سطح » متغیر رغبت تحصیلی
 اجتماعی -فته است ومتغیر پایگاه اقتصاديمورد سنجش و ارزیابی قرار گر» خیلی زیاد

با توجه به . گیري شده است اندازه» دانشجویان نیز با سه سطح پایین، متوسط و باال
و » کم خیلی«اینکه هیچ یک از دانشجویان مورد بررسی، داراي میزان رغبت تحصیلی 

 اجتماعی -اند، متغیر رغبت تحصیلی با سه سطح و متغیر پایگاه اقتصادي نبوده» کم«
  . خی در جدول تقاطعی آن آورده شده است - دانشجویان نیز در سه سطح درآزمون مربع
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واحد دانشگاهی و  بین میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزشی : فرضیه چهارم
  ».میزان رغبت تحصیلی آنان، رابطه وجود دارد

  
نامه  ت سؤال پرسشبا توجه به اینکه متغیر مستقل این فرضیه با استفاده از هش

اي در نظر گرفته شده و  مقیاس مورد سنجش آن، فاصله. مورد سنجش قرار گرفته است
اي مورد سنجش قرار  با توجه به اینکه متغیر وابسته این فرضیه نیز در مقیاس فاصله

 rگرفته است، بنابراین براي آزمون سنجش رابطه بین این دو متغیر، آزمون همبستگی 
نتایج این . سنجش رابطه و پیوستگی بین این دو متغیر استفاده شده استپیرسون براي 

  .گردد آزمون در جدول زیر مشاهده می
  

   جدول آزمون همبستگی پیرسون براي آزمون فرضیه چهارم- )4(جدول شماره

  سطح   حجم نمونه  ضریب تعیین  همبستگی پیرسون  متغیر
  داري معنی

  رضایت از کیفیت آموزشی
  یواحد دانشگاه

  رغبت تحصیلی
402/0  161/0  221  000/0  

  
با توجه به اینکه در جدول آزمون همبستگی پیرسون براي فرضیه چهارم تحقیق، 

و » میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزشی واحد تبریز«میزان رابطه بین دو متغیر 
ضیه پنجم باشد، رابطه مورد نظر در فر  می402/0» میزان رغبت تحصیلی دانشجویان«

بنابراین هر چه دانشجویان رضایت . گردد مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه صفر رد می
بیشتري نسبت به کیفیت آموزشی واحد تبریز داشته باشند، به همان نسبت میزان عالقه، 

  .شان نیز بیشتر خواهد بود انگیزه یا رغبت تحصیلی
  

واحد تبریز نسبت به منزلت  اسالمی بین نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد : فرضیه پنجم
  .اجتماعی خود و میزان رغبت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد

نتایج .  خی استفاده شده است-براي آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی مربع
  .گردد این آزمون در جدول زیر مشاهده می
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  یه پنجم خی براي آزمون فرض–جدول آزمون همبستگی مربع  - )5(جدول شماره 
 جمع رغبت تحصیلی

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد
 

 خیلی منفی 8 10 2 0 20
  منفی  7  12  6  10  35
  متوسط  5  8  31  26  70
 مثبت 8 14 33 5 75
 خیلی مثبت 12 9 10 5 21
 جمع 40 53 82 46 221

  
نگرش دانشجویان 
نسبت به منزلت 
 اجتماعی خود

  
  داري سطح معنی
 اي دو دامنه

 ارزش کاي اسکوئر ه آزاديدرج
 

 کاي اسکوئر پیرسون 254/11 4 012/0
 نسبت احتمال 234/13 4 011/0
 پیوستگی خطی با خطی 674/1 1 0239/0
 تعداد موارد معتبر 221  

  
 خی براي آزمون فرضیه پنجم تحقیق، -با توجه به جدول آزمون همبستگی مربع

 خی -داري آزمون مربع سطح معنی. باشد  می254/11 خی -مقدار مربوط به آزمون مربع
داري  توجه به اینکه این سطح از حداقل سطح معنی. باشد  می012/0، 4با درج آزادي 

باشد، وجود رابطه بین این دو متغیر   کوچکتر می05/0براي پذیرش وجود رابطه یعنی 
ن آنا» میزان رغبت تحصیلی«و » نگرش دانشجویان نسبت به منزلت اجتماعی خود«

گیرد و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه صفر رد  مورد تأیید قرار می
بنابراین هر چه نگرش دانشجویان نسبت به منزلت اجتماعی خود و  .گردد می

به .  باشد، به همان میزان رغبت تحصیلی آنان بیشتر خواهد بود شان، مثبت خانواده
 میزان رغبت تحصیلی آنان رابطه مثبت عبارتی خودانگاره منزلتی دانشجویان با

  .داري دارد معنی
  

علوم انسانی، علوم پایه و فنی و (هاي مختلف  بین دانشجویان رشته: فرضیه ششم
  .از نظر میزان رغبت تحصیلی تفاوت وجود دارد) مهندسی
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با توجه به اینکه متغیر وابسته تحقیق یعنی میزان رغبت تحصیلی دانشجویان، در 
 پرسش 20 تا 1با استفاده از سئواالت (اي مورد سنجش قرار گرفته است  هلمقیاس فاص
هاي  دانشجویان رشته. ( باشد ، و گروههاي مورد بررسی، شامل سه گروه می)نامه تحقیق

 این سه گروه از نظر ، براي آزمون تفاوت بین)علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی
 تحقیق و آزمون تفاوت میان این سه گروه از آزمون داري از متغیر وابستهمیزان برخود

این آزمون، میانگین برخورد داري . استفاده شده است) آنوا(تحلیل واریانس یک طرفه 
دهد  افرار سه گروه مذکور را از نظر متغیر وابسته تحقیق با هم مورد مقایسه قرار می

 در جدول زیر مشاهده نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس در مورد فرضیه هفتم
  .گردد می
  

   جدول آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي آزمون فرضیه ششم- )6(جدول شماره 

  مجموع  منابع متغیر  متغیر
  مجذورات

درجه 
  آزادي

  میانگین
 F مقدار  مجذورات

سطح  
  داري معنی

  252/21  2  533/42  بین گروهی
  رغبت  218  726/19703  درون گروهی

  220  248/19746  کل  تحصیلی
379/90  

234/0  792/0  

  
  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  رشته تحصیلی  متغیر

  272/7  21/39  88  علوم انسانی
  968/4  28/40  33  علوم پایه

  رغبت
  تحصیلی 

  454/3  84/42  100  فنی و مهندسی
  

 دانشجویان(ي تفاوت بین سه گروه دانشجویان دار با توجه به اینکه سطح معنی
از نظر میزان رغبت تحصیلی، ) هاي علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی رشته
داري براي تفاوت بین   یعنی حداقل سطح معنی05/0باشد و این مقدار، از   می792/0
دار بین میانگین رغبت تحصیلی در سه گروه  باشد، وجود تفاوت معنی ها، بزرگتر می گروه

ضیه صفر که بیانگر عدم وجود تفاوت بین دانشجویان گردد و فر مورد بررسی رد می
  . گیرد هاي مختلف از نظر میزان رغبت تحصیلی است، مورد تأیید قرار می رشته
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  بحث و نتایج
 واحد تبریز براي داشتن دانشجویانی با رغبت تحصیلی باال  دانشگاه آزاد اسالمی

 از اقدامات پیشنهادي حاصل از بخشی. تواند در برخی زمینه ها اقداماتی انجام دهد می
  :نتایج تحقیق حاضر عبارتند از

ریزي  گیري از تمام امکانات آموزشی واحد و برنامه بردن کیفیت آموزش و بهره با باال-
هاي جدید و نیز مقاطع تحصیالت تکمیلی براي  منظم و مستمر و دایر کردن رشته

 تحصیل دانشجویان در این واحد هاي موجود در این واحد، زمینه را براي ادامه رشته
  . در مقاطع تحصیلی باالتر فراهم نماید

جوان و باانگیزه و نیز دعوت از استادان مجرب براي   با جذب اعضاي هیأت علمی -
تدریس دروس مختلف موجود در این واحد به خصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و 

گذاري براي   و نیز سرمایه پژوهشی آنان- هاي علمی دکتري و استفاده از همکاري
خرید تجهیزات و وسایل کالسی و آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز براي تدریس 

هاي مختلف، رضایت آموزشی دانشجویان از واحد تبریز را باال برده و با  دروس رشته
  .این کار رغبت تحصیلی آنان را افزایش دهد

) حدهاي درسی یا جلسات هفتگیبه صورت وا(ها و جلسات خاص   با برگزاري کالس-
هاي مختلف  هاي زندگی، خودانگاره دانشجویان در زمینه در زمینه آموزش مهارت

شان را در جهت  اجتماعی باالخص در زمینه نگرش آنان نسبت به منزلت اجتماعی
، با این اقدام زمینه را براي افزایش رغبت تحصیلی آنان فراهم مثبت هدایت نموده

  .نماید
را براي ارتباط بیشتر  التحصیالن دانشگاه، زمینه تر کردن کانون فارغ عالف  با-

ها،  التحصیالن دانشگاهی با مجموعه دانشگاه و ارتقاء مستمر سطح توانمندي آن فارغ
هاي شغلی به وجود آمده در خود دانشگاه را  التحصیالن در فرصت زمینه جذب فارغ

حال تحصیل  اشتغال را در دانشجویان درفراهم نموده و انگیزه تحصیل و امید به 
  . افزایش دهد
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 :منابع
 بررسی عوامل موثر بر عالقه مندي معلمان و مدیران راهنمایی ،)1379(پور، د  ابراهیم -

هاي شغلی، شوراي تحقیقات آموزش  و متوسطه نسبت به افزایش اطالعات و مهارت
  و پرورش استان آذربایجان شرقی

هاي تقویت انگیزش در دانشجویان دانشگاه تهران، پایان   راه،)1382(اصغرنژاد، ع  -
  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

 عوامل موثر برانگیزش شغلی ،)1383(آباد، ح و نوروزي، حسینی، ز  بخشی علی -
جمله . دانشگاه علوم پزشگی رفسنجان اعضاي هیت علمی. برایجاد انگیزش شغلی

  4-33): 12 (4ایرانی آموزش در علوم پزشکی 
یابی مدرن و سرمایه اجتماعی دانشجویان،   هویت،)1390(پور، د  توسلی، غ و ابراهیم -

  90، زمستان 1شناسی آموزش و پرورش، سال اول شماره  فصلنامه جامعه
  آمیتیس:  لذت یادگیري، تهران،)1386(حسین نژاد، غ  -
 پژوهشگاه علوم  :هاي تحقیق در علوم اجتماعی، تهران  روش،)1376(ساروخانی، ب  -

  انسانی و مطالعات فرهنگی
  آگاه:  روانشناسی تربیتی، تهران،)1379(ا . سیف، ع -
:  روشهاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران،)1376(حجازي، ا . بازرگان، ع. سرمد، ز -

  آگاه
 بررسی عوامل موثر در رضایت مندي شغلی کارکنان، دانشور، ،)1381(سرداري، ا  -

  39، شماره 9ی دانشگاه شاهد، سالپژوهش ماهنامه علمی
 بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنانی ستاد مرکزي ،)1380(شیرازي، ج  -

بنیاد شهید براساس نظریه دو عاملی هرز برك از دیدگاه کاکنان، پایان نامه ارشد 
  دانشگاه آزاد تهران مرکزي

ش کارکنان، پایان  بررسی فرهنگ سازمانی شرکت و انگیز،)1380(زاده، ح  عبداله -
  نامه کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

گرایی کارکنان و نقش آن در ارتقاء   کیفیت،)1388(پور، د  فام، ر و ابراهیم عبداله -
مطالعات  کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب، فصلنامه

  88ان شناسی، شماره پنجم، سال اول، زمست جامعه
  سمت:  روانشناسی تربیتی، تهران،)1384(کدیور، پ  -
 ارسباران : ، تهران)ها پرسشنامه( ارزیابی شخصیت ،)1382(گنجی، ح  -
  سمت: ، روانشناسی تربیتی، تهران)1384(لطف آبادي، ح  -
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 بررسی تاثیرخود پنداره دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان، ،)1377(محمودي، ز  -
   ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه تهراننامه کارشناسی پایان

  186 آبان ماه دوره بیست وسوم، شماره ،)1386(نشریه رشد تکنولوژي آموزشی  -
  2، زمستان، دوره سوم، شماره )1386(نشریه رشد مشاوره مدرسه  -
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