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 ( دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا)مطالعه موردی: تحصیلی میان دانشجویان انگیزه

 2 زعیم میسره، 1میر محمد فاروق حیدری

 دانشگاه آریا استاد دانشکده اقتصاد-1

 انشجوی سمستر هشتم دانشگاه آریاد-2

 چکیده:

های نوین بوده در ، هر فرد دارای استعدادشودهای نوین در نزد فرد میسبب رشد فکری و دریافت  استعداد انگیزه در تحصیل 

اما انگیزه سبب ایجاد تحرک در نزد  ؛شودیادگیری بیشتر مطالب میکنند. تحصیل سبب آینده برای شگوفایی خود تالش می

گردد. بنابر این انگیزه چنانچه در بیشتر موارد هم دیده شده هر انگیزه سبب ایجاد تالش در نزد فرد می د.توانفرد شده می

یلی در نزد افراد مدنظر گرفته آید با وجودیکه در افغانستان انگیزه تحصهای تحصیل به حساب میپیش شرطتحصیلی یکی از 

بررسی انگیزه تحصیلی میان دانشجویان هدف تحقیق حاضر گردد.گی فرد در جامعه می، اما این کار سبب عقب ماندهشودنمی

تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی بوده که باشد. دانشگاه آریا میاقتصاد  ۀدانشکد دیپارتمنت اداره و تجارت

تن مرد  64( تن از دانشجویان دیپارتمنت اداره و تجارت دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا صورت گرفته که از آنجمله 132باالی)

باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین نوع آموزش دانشجویان، می %90تن زن که اوسط نمرات اکثریت پاسخ دهندگان باالی  68و 

های خویش سهل انگاری نموده و در رابطه وجود دارد. اکثر دانشجویان در انجام پروژه مضامین دیپارتمنت اداره و تجارت

جستجوی مفاهیم جدید و مطالعه نبوده و همیشه دنبال درسی هستند که مجبور به یادگیری آن هستند)درس را تنها بخاطری 

ین پژوهش دانشجویان دارای اوسط نمرات باالتر های ساده هستند. در اخوانند( و همیشه دنبال حل سواالت و پروژهامتحان می

و  دانشگاه ،، انگیزه درونی، انگیزه بیرونیانگیزه واژه های کلیدی:.فت تحصیلی باالتر برخوردار هستنداز انگیزه پیشر

 دانشجویان. 
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 مقدمه:

انگیزه (، 55: 1393افراد با انگیزه پیشرفت تحصیلی باال، تمایل به تکامل و بهبود کارکرد خویش دارند)موالزاده و همکاران،  

دهند که مورد عالقه آنها و معموالً افراد اموری را مورد توجه قرار می ای در جریان یادگیری بازی نمودهعمده و عالقه نقش

ای آموختن و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی باشد. هر چه انگیزه فرد بر

ای برای تحصیل و کسب موفقیت انرژی بیشتری دارند و های متفاوتی دارند که عدهتحمل خواهد شد. دانشجویان انگیزهم

ن گونه افراد موفقیتی به دست ی است که ایبعضی دیگر از دانشجویان تمایل کمتری نسبت به ادامه تحصیل دارند، بدیه

 (.79: 1386)روحی و همکاران، دآورننمی

های درون فردی و محیط ناشی می شوند. انگیز نیز فرایند درونی کند از نیرویکه رفتار را نیرومند و هدایت می هاییپروسه

داشتن انگیزه برای انجام هر کاری توسط انسان (، 203: 1391کند)صبوری و همکاران، که رفتار را نیرومند و هدایت می است

اه دهد. از جمله این فعالیتها، یادگیری است که شاهرها بدون داشتن انگیزه رخ نمیالزم است و هیچ یک از فعالیت ارادی انسان

ها، تولیدات، دهند که اکثر نوآوریا نشان میهبررسی(. 78: 1386باشد)روحی و همکاران، اصلی آن داشتن انگیزه می

رفت تحصیلی باشد. که یکی از مهمترین مسائل تأثیر گذار بر پیشها ناشی از همت و انگیزه باال میقیتاکتشافات و خال

 (. 36: 1393)باورساد و همکاران، باشددانشجویان، انگیزه می

 

 پیشینه تحقیق:

پرستاری و  ۀی به بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت با عملکرد در دانشجویان دانشکدقیقدر تح (1396)مقدم و همکاران در سال

های آموزشی، ان داد که پیشرفت تحصیلی در نظاممامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی نیشاپور اهواز پرداختند. نتایج تحقیق نش

تواند، متضمن بهبود ئه راهکارهایی جهت ارتقای آن میارا و تأثیر پذیری آن از انگیزه افراد، تعیین میزان انگیزش پیشرفت و

 (. 341: 1396وضعیت تحصیلی فراگیران از یک نظام آموزشی باشد) مقدم و همکاران، 

( بیان داشتند که انگیزش 2016( و کالک و شروت)2018(، مانیکو)1391(، پیرخائفی)1395به نقل و قول از زمانی طاهر)

م بررسی بوده و به این نتیجه رسیده اند که سالمت عمومی تأثیر مستقیم بر انگیزش تحصیلی تحصیلی دانشجویان مستلز

 (.2: 1398دارد)زمانی، 

( به بررسی رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ایران پرداختند. نتایج تحقیق 1390تمنایی فر و گندمی)

تحصیلی رابطه معنی دار وجود داشته و انگیزش پیشرفت دختران بیشتر از پسران است. نشان داد که بین انگیزش و پیشرفت 

 .(15: 1390رابطه بین انگیزش پیشرفت با سن نیز از نظر آماری معنی دار بود)تمنا و گندمی، 
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م پزشکی گلستان ( به ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علو1399ایزدی و همکاران)

پرداختند. نتایج تحقیق نشان دادکه ارتباط انگیزه تحصیلی با جنسیت دانشجویان و رشته تحصیلی دانشجویان از نظر آماری 

 (. 47: 1399معنی دار بوده به طوری که انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر باالتر از پسران است)ایزدی و همکاران، 

 

 انگیزه:

، آمده زدیبرانگ را به کاری یآنچه که کس یو در لغت به معن بوده زشیبه وجود آورنده انگ یعبارت است از عامل درون زهیانگ

دانست. به  زشیانگ از ترقیرا دق زهیانگ توانیحال، م نی. با اروندیبه صورت مترادف به کار م کثراًا زشیو با انگ زهیاست. انگ

به  زهیانگ .حساب آورد به رفتار خاص کی یرا علت اختصاص زهیلد رفتار، اما انگؤم یرا عامل کل زشیصورت که انگ نیا

 کی زش،یانگ .(455 :1386، نیجواد دیس)دهدیهدف سوق م کیسمت  فرد را به کیکه از درون  شودیاطالق م ییروین

 مانند است رفتار ما تیهدا عوامل مؤثر در منشاء انرژی و کننده فیرا که توص گریواژه د نیمفهوم چند نیاست. ا عیمفهوم وس

 (.201: 1391صبوری و همکاران، ) ردیگیم ها را دربرو مشوق هااقیاشت ها،شیها، گراارزش ق،یعال ازها،ین

 

 انگیزه تحصیلی:

ای که فردی از انگیزه کافی برای انجام باشد به گونهانگیزه در واقع نیروی محرک انسان برای انجام رفتارها و اعمال وی می 

شوند. های درونی و بیرونی تقسیم میها به دو دسته انگیزهار را ترک خواهد کرد. اما انگیزهیک فعالیت برخوردار نباشد، آن ک

ها داریم کار با سیستم انگیزش م و زمان کافی برای اعمال برنامهدنبال ایجاد تغییرات پایا و مستمر هستیبطور کلی زمانی که 

کارگیری انگیزش درونی استفاده های طوالنی مدت از اصول مربوط بخواهد داشت. بر این اساس برنامه درونی نتایج مفیدتری

های یزش بیرونی که در واقع همان مشوقتوان از عوامل انگدید مییع و شکنند. اما در مقابل برای بدست آوردن تغییرات سرمی

برد، استفاده کرد. فرایند تحصیل از عمده جریاناتی است که با چه فرد دوست دارد و از آن لذت میظاهری مانند استفاده از آن

بتنی بر یادگیری آنها را برآورده سیستم انگیزش درگیر است. فعال سازی و تقویت انگیزش درونی در دانشجویان اهداف م

باشد، صرفاً بر مبنای های درونی قوی میانگیزهداوم و پایایی آنها را تضمین خواهد کرد. دانشجویی که دارای  ، خواهد ساخت

 (. 1398کسب نمرات برتر، بلکه براساس انگیزه های دورنی خویش وارد عمل خواهد شد)عابدی، 

 

 

 

 یادگیری:اهمیت انگیزه در 
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ایم که از لحاظ توانایی و استعداد بسیار شبیه به هم هستند، اما پیشرفت تحصیلی شان تفاوت های بارها دانشجویانی را دیده

لیتهای غیر تحصیلی نیز به چشم های آموزشی، بلکه در سایر فعازیادی با یکدیگر دارند. این تفاوتها نه تنها در یادگیری درس

های مختلف و آگاهی از انگیزهخورد. این جنبه از رفتار آدمی به حوزه انگیزش مربوط می شود. شناسایی مفهوم انگیزش و می

های های آموزش خود روشکند تا در طرح و اجرای برنامهری و دانشجویان به اساتید کمک میتأثیر آنها بر فرایند یادگی

 (.65: 1394بندد)محمدی و همکاران، بهتری را بکار 

 

 های تحقیق:فرضیه

 فرضیه اصلی: 

 رسد بین نوع آموزش دانشجویان و انگیزه تحصیلی رابطه وجود دارد.به نظر می .1

 های فرعی: فرضیه

 کند.رسد انگیزه یک حس درونی بوده که سبب عالقه بیشتر به پدیده در محیط خلق میبه نظر می .1

 رسد بین مضامین رشته اداره و تجارت و انگیزه دانشجویان رابطه وجود دارد. به نظر می .2

 

 روش تحقیق: 

روش تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی از نوع توصیفی بوده و با هدف انگیزه تحصیلی میان دانشجویان دیپارتمنت اداره و 

ها با استفاده از پرسشنامه  صورت  گرفته، است. روش جمع آوری دادهام رسیده تجارت دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا به انج

 گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSS 26پس از جمع آوری داده ها وارد نرم افزار 

تشکیل  1399دانشگاه آریا در سمستر بهاری جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دیپارتمنت اداره و تجارت دانشکدۀ اقتصاد 

( نمونه انتخاب 132( دانشجو بوده که با استفاده از جدول مورگان و فورمول کوکران)200دهد. جامعه آماری این تحقیق)می

 گردید. برای تأیید و رد فرضیه ها از کای اسکویر استفاده گردیده است. 

 ( آمار توصیفی پاسخ دهندگان1جدول)

 متغیرها فریکونسی فیصدی

 مرد 64 48%
 جنسیت

 زن 68 52%

22% 29 57-51 
 اوسط نمرات

38% 50 90-76 
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40% 53 100-90 

30% 40 20-18 

 سن
44% 58 22-20 

23% 30 24-22 

 باال 24از  4 3%

 روزانه 98 74%
 تایم درسی

 شبانه 34 26%

-51تن بین ) 29زن بوده که به ترتیب فیصدی اوسط نمرات  68مرد و  64تن  132دهد که از جمله ( نشان می1نتایج جدول)

شتراک کنندگان از تایم روزانه اکثریت ا ( فیصد قرار دارد.100-90تن بین ) 53( فیصد و از 90-76تن بین ) 50( فیصد، از 55

 باشند. می

 ای( آزمون تی یک نمونه2جدول)

 

Test Value = 2 

T df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differe

nce 

95% 

Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r Upper 

خواهم چیزهای کنم؛ زیرا میدر صنف سوال می

 جدیدی یاد بگیرم.

10.84 131 .000 1.15 .94 1.36 

توانم وظایف دوست دارم بفهمم چطور می

سیمینار/پروژه هایم را بدون کمک خانگی/ 

 دیگران انجام دهم..

10.84 131 .000 1.12 .94 1.36 

 1.36 94. 1.01 000. 131 10.84 عالقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم.

وقتی چیزی را زود نمی فهمم از استادم می 

 خواهم جواب را به من بگوید.

10.844 131 .000 1.64 .94 1.36 
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من تمرین و کارهای اضافی می کنم چون در 

باره مطالب مورد عالقه ام می توانم چیزهایی یاد 

 بگیرم. 

10.84 131 .000 1.04 .94 1.36 

وقتی بعضی از مطالب را فورا نمی فهمم ترجیح 

 دهم آنها را با تالش خود بفهمم.می

10.84 131 .000 0.11 .94 1.36 

دانشگاه یاد می خواهم فقط چیزهایی را در 

 .بگیرم که مجبورم

10.84 131 .000 1.54 .94 1.36 

عالقمندم از استادم بخواهم در انجام وظایف به 

 من کمک کند. 

10.84 131 .000 1.76 .94 1.36 

دوست دارم سراغ تمریناتی/ پروژه های که مشکل 

 تر است بروم.

10.84 131 .000 1.12 .94 1.36 

خوانم که به موضوع آنها برای این مطالب را می

 عالقه دارم.

10.84 131 .000 1.71 .94 1.36 

وقتی اشتباهی می کنم دلم میخواهد خودم پاسخ 

 درست را پیدا کنم. 

10.84 131 .000 1.00 .94 1.36 

آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن 

 آنها مرا سخت به فکر کردن وادار می کند.

10.84 131 .000 1.87 .94 1.36 

کارهای درسی را برای انجام میدهم تا مطالب 

 خواهم بفهمم پیدا کنم.زیادی که می

10.84 131 .000 1.65 .94 1.36 

ای به مشکل برخورد کنم تالش اگر در مسئله

 کنم تا خوئد آنرا حل کنم.می

10.84 131 .000 1.03 .94 1.36 

مطمئن باشم من کار آسان را دوست دارم تا 

 توانم آن را انجام دهم.می

10.84 131 .000 1.54 .94 1.36 

من مسایل دشوار را دوست دارم چون از حل 

 برم.آنها لذت می

10.84 131 .000 1.34 .94 1.36 
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خواهم کنم چون میمن واقعا سخت کار می

 چیزهای جدیدتری یاد بگیرم

10.84 131 .000 1.00 .94 1.36 

خواهد در برنامه ریزی کارهای بعدی دلم می

 اساتیدم به من کمک کند. 

10.84 131 .000 1.34 .94 1.36 

درس هایی را دوست دارم که یاد بگیرم جواب 

 آن نسبتاً آسان است.

10.84 131 .000 1.65 .94 1.36 

به کارهای سخت عالقه دارم چون توانایی های 

 توانم آزمایش کنم.میخودم را 

10.84 131 .000 1.11 .94 1.36 

 

 آزمون فرضیه اصلی

 دارد. رابطه وجود  انگیزه تحصیلیو نوع آموزش دانشجویان  بینرسد به نظر می: (1Hفرض صفر)

 دارد.رابطه وجود ن انگیزه تحصیلیو نوع آموزش دانشجویان  بینرسد به نظر می: (0Hفرض مقابل)

 کای اسکویر آزمون( 3جدول)`

0.833 Chi-square 

4 Df 

0.0001 Asymp.sig 

 های پژوهشیافتهمنبع:   

 .گرددرد میفرض صفر تایید و  است لذا فرض مقابل 0.0001عناداری آن و سطح م 0.833.ضریب پیرسون کای اسکویر 

 آزمون فرضیات فرعی

 فرضیه های فرعی اول قرار ذیل اند:

 .گرددمیرسد انگیزه یک حس درونی بوده که سبب عالقه بیشتر به پدیده در محیط به نظر می  :(1Hفرض صفر)

 .گرددنمیرسد انگیزه یک حس درونی بوده که سبب عالقه بیشتر به پدیده در محیط به نظر می :(H0)فرض مقابل

 

 ( ضریب پیرسون کای اسکویر3جدول)

Chi-
Square 

0.877 
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Df 4 

Asymp. 
Sig. 

0.001 

 های پژوهشگریافتهمنبع: 

مودل آزمون خی دو یا کای اسکویر معنا دار بودن رابطه تیوری و تجربی مشاهدات را نشان می دهد، که معناداری این رابطه 

( است لزا معنا 0.01و کم از آلفا) Sig=0.001مشخص می گردد. از آنجایی که در آزمون فوق مقدار  Sigیا  P-Valueبا 

( H0( تایید و فرض مقابل)H1نتیجه فرض صفر تایید می گردد. به عبارت دیگر فرض تحقیق)دار بودن این رابطه تایید و در 

 رد می گردد.

 : فرضیه فرعی دوم

 گیریم:برای اثبات فرضیه تحقیق دو فرض را درنظر می

 رسد بین مضامین رشته اداره و تجارت و انگیزه دانشجویان رابطه وجود دارد. به نظر می: (1Hفرض صفر)

 رسد بین مضامین رشته اداره و تجارت و انگیزه دانشجویان رابطه وجود ندارد. به نظر می: (H0فرض مقابل)

 ( ضریب پیرسون کای اسکویر4جدول)

Chi-Square 0.761 

Df 4 

Asymp. Sig. 0.0001 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

ا معنا دار بودن این رابطه تایید و در نتیجه ( است لذ0.01و کم از آلفا) 1Sig=0.000از آنجایی که در آزمون فوق مقدار 

 ( رد می گردد.H0( تایید و فرض مقابل)H1فرض صفر تایید می گردد. به عبارت دیگر فرض تحقیق)

 

 :گیرینتیجه

( تن از دانشجویان دیپارتمنت اداره و تجارت دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا صورت گرفته که از 132که باالی) تحقیق حاضر

باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین نوع می %90تن زن که اوسط نمرات اکثریت پاسخ دهندگان باالی  68تن مرد و  64آنجمله 

های خویش سهل جارت رابطه وجود دارد. اکثر دانشجویان در انجام پروژهآموزش دانشجویان، مضامین دیپارتمنت اداره و ت

انگاری نموده و در جستجوی مفاهیم جدید و مطالعه نبوده و همیشه دنبال درسی هستند که مجبور به یادگیری آن هستند)درس 

در این پژوهش دانشجویان دارای های ساده هستند. خوانند( و همیشه دنبال حل سواالت و پروژهرا تنها بخاطری امتحان می

 های محمدی و همکاران شان همخوانی دارد. اوسط نمرات باالتر از انگیزه پیشرفت تحصیلی باالتر برخوردار هستند که یا یافته
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 از جمله عواملی که باعث ضعیف بودن انگیزه تحصیلی میان دانشجویان گردیده است عبارتند از: قابل ذکر است 

 نداشتن هدف؛

 ؛های خودعدم باور به توانایی و شایستگی

 عدم اطمینان از فاکتورهای موفقیت در درس؛

 عدم عالقه و انگیزه درونی؛

 

 اساتید:  نکات قابل توجه به

ها مورد توجه استاد قرار گیرد. بسیار بعید است که یک فعالیت یا پروژه پیشرفت شان در درسدانشجویان نیاز دارند  .1

ای در خود نداشته باشد، توجه به نکات قوت کار دانشجو و نیز ارائه صریح بازخورد برای درسی، هیچ نکته مثبت و هیچ نشانه

 ش را باال ببرد.تواند انگیزه دانشجویان برای تالکمک به بهبود عملکرد آنها می

 باید چالش انگیز اما قابل انجام باشد. وظایف خانگی .2

های گوناگون، اهمیت، جایگاه و کاربرد مباحث درسی را گوشزد مناسب است در مقاطع زمانی مختلف و به بهانه .3

 سی درک کند.نمایند و کمک کنند دانشجو تصویر بزرگتر را برای خود بسازد و جایگاه درس را نسبت به کل برنامه در

 

 به دانشجویان: نکات قابل توجه

 تواند نشاط انسان را بگیرد؛احساس گناه می .1

 از قرار گرفتن در تنهایی و بیکار اجتناب کنید؛ .2

 نیز ممکن است تأثیر داشته باشد؛ آب و هوا و تغییرات جوی .3

 تغییر فضای مطالعه و یادگیری. .4

 
 
 
 
 

 

 

 
 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

10 
 

 مأخذ:
(. ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با 1399لیال؛ بهنام پور، ناصر و فریبا بیکی.)ایزدی، صمد؛ جویباری،  .1

آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره اول، شماره دوم، صص 

44- 50. 

(. 1393یفی، سید محمود و حسین قالوندی.)باورساد، مریم بخشنده؛ السادات حکیم، اشرف؛ عظیمی، نسرین؛ لط .2

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه پزشکی جندی شاپور اهواز، پژوهش در 

 آموزش علوم پزشکی، دوره هفتم، شماره اول.

و رابطه آن با برخی از عوامل در (. انگیزه تحصیلی 1386روحی، قنبر؛ حسینی، سیدعابدین و بادله، محمد تقی.) .3

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گام های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 

 . 83-77دوره چهارم، شماره دوم، صص 

فرانس ملی (. پیش بینی انگیزه تحصیلی بر اساس سالمت روانی در دانشجویان، ششمین کن1398زمانی، منیر.) .4

 خرداد. 9روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، 

(. بررسی 1391صبوری، امین؛ حسینی، سید مرتضی؛ رخساری زاده، حمید؛ نومی، سیما و غالم حسین علیشیری.) .5

انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم 

 . 204-200، صص 3، شماره 14زشکی بقیه، مجله طب نظامی، دوره پ

(. اصول و روشهای افزایش انگیزه تحصیل در دوره ابتدایی توسط معلمان و تأثیر آن بر 1398عابدی، حمید رضا.) .6

 خرداد.  9یادگیری دانش آموزان، ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، 

(. عوامل مؤثر بر انگیزه 1394آبادی فراهانی، محمد جواد.)ا درخشان، همایون؛ برهانی، فریبا؛ حسینمحمدی، الهام؛ بن .7

 . 67-60پیشرفت در میان دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری، دوره چهارم، شماره دوم، صص 

نگیزه پیشرفت با عملکرد (. ارتباط ا1396مقدم، مالک فریدونی؛ باورصاد، نفیسه؛ رضایی، رومینا؛ چراغیان، بهمن.) .8

تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مجله توسعه آموزش جندی 

 . 344-335شاپور، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال هفتم، شماره سوم، صص 

غالمی، محمد سعید؛ مرتضوی، احمد رضا؛ دولتخواه، حمید رضا و رقیه موالزاده، علیرضا؛ حمایلی مهربانی، حمیرا؛  .9

(. ارتباط سالمت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، مجله دانشکده 1393قدس.)

 . 61-54علوم پزشکی نیشاپور، سال دوم، شماره دوم، صص 
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