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  چکیده

 پزشکی علوم دانشگاه داروسازي دانشجویان در آن با مرتبط عوامل برخی و تحصیلی انگیزش میزان تعیین حاضر پژوهش هدف: زمینه و هدف

  .بود 94- 95زنجان در سال تحصیلی 

 يکلیه شامل پژوهش آماري يجامعه. بود همبستگی_توصیفی ها داده آوري جمع ازنظر و کاربردي هدف نظر از پژوهش روش :روش بررسی

 از استفاده با نمونه حجم. بود نفر 290 با برابر 95-96 تحصیلی سال در ها آن تعداد که بودند داروسازي دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشجویان

 انگیزش پرسشنامه سه ها داده گردآوري ابزار. شدند انتخاب اي طبقه تصادفی روش به ها نمونه و گردید محاسبه نفر 168 تعداد کوکران فرمول

 بررسی جهت کرونباخ آلفاي ضریب و گردید تأیید کارشناسان توسط ها آن محتوایی و صوري روایی که بود آموزشگاهی و شغلی عوامل تحصیلی،

  .آمد ستد به 76/0 آموزشگاهی عوامل و 71/0 شغلی عوامل ،88/0 تحصیلی انگیزش براي پایایی

 فرضی میانگین از دانشجویان تحصیلی انگیزش میانگین که داد نشان نتایج استنباطی، و توصیفی آمار هاي شاخص طریق از ها داده تحلیل با :یافته ها

 دانشگاه و عوامل معدل وضعیت اقتصادي خانوار، با تحصیلی انگیزش بین معناداري يرابطه همچنین باشد، می مطلوبی نسبتا سطح در و بوده باالتر

  .باشند می تحصیلی انگیزش معنادار کننده تبیین معدل دانشگاه و شغلی عوامل که داد نشان نیز رگرسیون جدول نتایج). p>05/0( داشت وجود شغلی

یزش تحصیلی را توانند انگ گذار بوده و تا حدودي میتاثیرعوامل شغلی، معدل دانشگاه در وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان  :گیري نتیجه

  .بینی نمایند پیش

  .آموزشگاهی، عوامل فردي عوامل شغلی، عوامل تحصیلی، انگیزش :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

 شرایط کردن فراهم آموزشی نظام هر مهم وظایف از یکی    

 و استعدادها ظهور و بروز براي مساعد و مناسب

 این به. دارد وجود آدمیان نهاد در که است هایی توانمندي

 استعدادهاي شکوفایی و بروز  يکردن زمینه فراهم ترتیب

 و دانشگاه ،جزء وظایف نهادهایی مانند خانواده دانشجویان

 اطالعات پیش از  بیش گسترش سبب به امروزه. است جامعه

 را تربیتی نقش همه آن، وسایل و ابزار شدن پیشرفته نیز و

 پذیرفت باید و دانست محدود دانشگاه و مدرسه به توان نمی

 دارند، ارتباط  این در تري برجسته نقش جامعه و خانواده که

 شکل خانواده در کودك شخصیت مایه خمیر دیگر  عبارت به

 نقش این دانشگاه و مدرسه به ورود از پس و گیرد می

  ).1( ماند می باقی تر پررنگ همچنان

 تحصیلی عملکرد که دهد می نشان زیادي، هاي پژوهش

 آموزش ي دوره در آن با مرتبط هاي فعالیت و دانشجویان

 دانشجویان. نیست برخوردار چندانی پیشرفت از دانشگاه

 کنند، نمی استفاده خوبی به خود هاي از توانایی مستعد

 از و ندارند کافی ي انگیزه و علمی ي روحیه اکثرا دانشجویان

 گیرد نمی صورت مناسب و مطلوب استفاده آموزشی، امکانات

 ارتقاي به خود علمی سطح ارتقاي به وجهت جاي به معموالً و

  ).2( اندیشند می تحصیلی سطح

 به ورود بدو در جوانان که باشد عواملی شاید مساله این دلیل

 این که گذارند می آموزش يعرصه به پا آنان با همراه دانشگاه

 دارند آنان آموزشی اهداف پیشبرد در اي سازنده نقش عوامل

 خانواده و رسانه اجتماع، از تهگرف  تاـنش که عوامل این

 وضعیت یـآموزش واملـع از برخی قـتلفی در هستند

 طور به عوامل این شاید اما دهند، می شکل را آنان تحصیلی

 و ودهـنب ذارـگرـتاثی دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر مستقیم

 رهاـمتغی این و داده قرار عاعـالش تحت را دیگري رهايـمتغی

  . شوند می دانشجویان در تحصیلی افت یا و رفتـپیش ثـباع

 ).2( است تحصیلی انگیزش متغیرها این ازجمله

 آید می حساب به یادگیري ملزومات از یکی تحصیلی انگیزش

 در و بخشد می جهت و شدت رفتار به که است چیزي و

 انگیزه این با. کند می کمک یادگیرنده به آن تداوم و حفظ

 یک آمیز موفقیت رساندن پایان به براي را الزم تحرك افراد،

 از معینی درجه به دستیابی یا هدف، به رسیدن تکلیف،

 باالخره تا کنند می دنبال خود فعالیت و کار در شایستگی

 تحصیلی پیشرفت و یادگیري امر در را الزم موفقیت بتوانند

  ).3( کنند کسب

 دانسته یادگیري شاهراه ترین عالی را تحصیلی انگیزش لوین

 دانستن، براي فرد يانگیزه هرچه که معنی بدین. ستا

 زحمت و رنج و فعالیت باشد، بیشتر تحصیل و آموختن

 وقتی. شد خواهد متحمل نهایی هدف به رسیدن براي بیشتري

 تکالیف به باشد، برخوردار باالیی پیشرفت انگیزه از فرد

 گیرد می جدي را درسی تکالیف کند، می توجه خوبی به درسی

 کالس در ازآنچه بیش اطالعاتی کند می سعی آن بر الوهع و

 یادگیري، براي همچنین. بگیرد یاد آموزند، می او به درس

. یابد می را مناسب هاي فعالیت و راهکار و الزم هاي مهارت

 احساس سبب نیز، یادگیري در موفقیت که است بدیهی

 ودش می یادگیري وعـموض به عالقه افزایش و بیشتر توانمندي

)3.(  

 تحصیلی انگیزش کاهش در مهم عوامل شناسایی براي تالش

 کردن کم جهت در اقداماتی انجام و راهبردها يارائه و

 تحقیقات مستلزم تحصیلی انگیزه کاهش از ناشی خسارات

در خصوصا  تربیتی، مطالعه يدر زمینه. است بسیاري

 و یممفاه بین معناداري ارتباط معموال توسعه درحال کشورهاي

 امکانات خانوادگی، و فردي هاي ویژگی اقتصادي، وضعیت

 تحصیل به انگیزه میزان و اجتماعی هاي ویژگی آموزشی،

 مرتبط عوامل از اي مجموعه طورکلی به ).4( است شده یافت

 تاثیر یادگیري براي فراگیران انگیزش و عالقه بر یکدیگر با

 .دارند
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 یادگیرنده، هاي ویژگی شامل است ممکن مجموعه این 

 معلمان، هاي ویژگی کیفی، و کمی لحاظ به درسی هاي برنامه

 تکالیف و ها فعالیت آموزشی، محیط هاي ویژگی و شرایط

  ).5( باشد محیطی عوامل سایر و یادگیري

 در دانشجویان، موفقیت در تحصیلی انگیزش تاثیر دلیل به

 شناسایی و بررسی درصدد شناسان روان اخیر، هاي دهه

 پژوهش هاي یافته. اند بوده تحصیلی انگیزش در مؤثر ملعوا

 و دانشگاهی خانوادگی، شخصیتی، متغیرهاي که داد نشان آنان

 در نمونه، عنوان به). 2( باشند می مرتبط سازه این با اجتماعی

 و عام طور به دانشجویان شخصیتی متغیرهاي اي، مطالعه

 و دگیريیا بر خاص، طور به تحصیلی انگیزش و نفس عزت

 سوي و  سمت دیگران و اند داشته ذاتی تاثیر تحصیلی پیشرفت

 عقالنی، توانمندي سازي یکپارچه جهت در را خود مطالعه

 عنوان به تحصیلی انگیزش و شخصیت یادگیري، سبک

 اند کرده ذکر عالی آموزش در تحصیلی موفقیت هاي یبین پیش

)6.(  

 و تحصیلی يیزهانگ بین ارتباط مؤید مختلف تحقیقات نتایج

 از حاکی همگی که است متعددي اجتماعی و فردي عوامل

. است بوده عوامل این از تحصیلی يانگیزه شدید پذیري تاثیر

 دانشگاهی خانوادگی، شخصیت متغیرهاي نتایج این اساس بر

 در باشند می مرتبط تحصیلی انگیزش سازه با اجتماعی و

 دانشگاه انشجویاند تحصیلی انگیزه در مؤثر عوامل بررسی

 خانواده، درآمد میزان تأهل، وضعیت اردبیل پزشکی علوم

 در گذارتاثیر عوامل از نفس عزت میزان و آینده به امید داشتن

 فوت جنسیت، که درحالی اند شده  عنوان تحصیلی يانگیزه

 تاثیر روانی جسمی سالمت و خانوادگی-عاطفی جو والدین،

 گزارش همچنین اند نداشته تحصیلی انگیزه روي داري معنی

 شغلی يآینده از ترس و شغلی امنیت عدم بارز اثر از دیگري

. دارد حکایت دندانپزشکی دانشجویان تحصیلی يانگیزه روي

 بین اصفهان، پزشکی دانشجویان تحصیلی يانگیزه بررسی در

 و مستقیم ارتباط آنان تحصیلی پیشرفت و تحصیلی يانگیزه

 جوئی، رقابت یمؤلفه سه و است شده  گزارش داري معنی

 ها آن معدل با مثبتی همبستگی اجتماعی عالقه و کوشش

  ).2( اند داشته

 دانشگاه و رشته تفکیک به آموزشگاهی و شغلی عوامل

 و ها رشته در دانشجویان نگرش که طوري به است، متفاوت

 یکدیگر با رشته با مرتبط شغل به نسبت مختلف هاي دانشگاه

 فضاي از اعم آموزشگاهی عوامل همچنین. ستا متفاوت

 غیره، و آزمایشگاهی و آموزشی تجهیزات ها، کالس فیزیکی

 امر این و دارد تفاوت بسیار دیگر دانشگاه به دانشگاهی از

. گردد می دانشجویان تحصیلی انگیزش میزان در تفاوت باعث

 در داروسازي دانشجویان روي بر مشابهی یمطالعه طرفی از

 تنها مطالعات از بسیاري در نیز و نگردیده انجام شورک سطح

 این گذاريتاثیر میزان به و شده پرداخته عوامل این ارتباط به

 با تا است ضروري رو ازاین. است نشده اي اشاره عوامل

 و ارتباط میزان تعیین نیز و تحصیلی انگیزش سنجش

 تحصیلی انگیزش بر مذکور عوامل از هریک گذاريتاثیر

 اصالح یا و تغییر جهت در گامی داروسازي جویاندانش

 دانشجویان انگیزش سطح ارتقاء منظور به مذکور عوامل

 و ارتباط میزان تعیین هدف با مطالعه این لذا. شود برداشته

 تحصیلی انگیزش بر آموزشگاهی و شغلی عوامل گذاريتاثیر

  .گردید اجرا و طراحی داروسازي يرشته دانشجویان

  

  روش بررسی

 روش اساس بر و کاربردي نوع از حاضر يهـمطالع   

- یـتوصیف قـیـتحق وعـن از نیز اـه داده آوري عـجم

 دانشجویان تمامی شامل پژوهش بود، جامعه یـهمبستگ

 تحصیلی الـس در زنجان پزشکی علوم اهـدانشگ داروسازي

 يدهـدانشک وزشـآم آمار با رـبراب که بود 96-1395

 در. بودند الـفع ويـدانشج نفر 290 دادـتع ازي،ـداروس

 يهـجامع مـحج بودن معلوم به توجه با نمونه حجم برآورد

   نمونه مـحج هـدرنتیج و ادهـاستف رانـوکـک رمولـف از آماري
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  .گردید محاسبه درصد 5 خطاي سطح با نفر 168 دانشجویان

اي بر  گیري تصادفی طبقه گیري از روش نمونه جهت نمونه

صورت که ابتدا اساس سال ورود استفاده گردید به این 

 1395تا سال  1390هاي سال  فهرستی از دانشجویان ورودي

گیري تهیه و سپس با استفاده از  به عنوان چارچوب نمونه

جدول اعداد تصادفی و با توجه به حجم نمونه اقدام به 

الزم به ذکر است حجم نمونه بر اساس  .گیري شد نمونه

بت جمعیت در اي مبنی بر رعایت نس گیري طبقه اصول نمونه

و سال ورود به دانشگاه دانشجویان به عنوان هر طبقه رعایت 

  .طبقات نمونه گیري در نظر گرفته شد

اي چهارقسمتی  ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه

هاي فردي  بود؛ بخش اول این پرسشنامه شامل ویژگی

هل، معدل کل ادهندگان از قبیل جنسیت، وضعیت ت پاسخ

ه، معدل دیپلم، شغل پدر و مادر، سطح تحصیالت پدر دانشگا

و مادر، سن، وضعیت اقتصادي خانوار و وضعیت سکونت 

  .بود

منظور بررسی انگیزش  ال بهوس 26بخش دوم ابزار داراي 

انگیزش  استانداردتحصیلی بود که با استفاده از پرسشنامه 

 Deci(دانشجویان و براساس نظریه دسی و رایان تحصیلی 

and Ryan (طراحی شده بود )4 بخش سوم ابزار داراي. )7 

عوامل شغلی که بر اساس پرسشنامه رضایت  يال در زمینهوس

) Oldham & Hackman(و انگیزه شغلی اولدهام و هکمن 

 8 نیز داراي بخش نهایی و چهارم ابزار .طراحی شده بود

بر اساس  ال در خصوص عوامل آموزشگاهی بود کهوس

طور شرایط دانشکده  و نظر متخصصین و همینمطالعه متون 

گویه  26پرسشنامه انگیزش تحصیلی حاوي . طراحی شده بود

اي لیکرت از  درجه 5یک طیف  پاسخ هرگویه بر روي. بود

ها تعلق  به آن 5تا  1 يکه به ترتیب نمره اصال تا کامال

میانگین نمرات باالي میانگین فرضی انگیزش . گرفت می

و میانگین نمرات کمتر از میانگین فرضی تحصیلی مطلوب 

  ). 8(انگیزش تحصیلی نامطلوب محسوب گردید 

براي تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی محتوایی استفاده 

االت از طرف وتوضیح اینکه بعد از انتخاب و تعیین س. شد

روانشناسی و بهداشت روان  يتیم پژوهش که همگی در زمینه

علمی   نفر از اعضاي هیئت 15 آموخته بودند به دانش

روانشناسی و داروسازي جهت اعالم  يمتخصص در زمینه

ویرایشی و  داده شد و برخی اصالحات که عمدتانظر 

منظور حصول اطمینان  به. نگارشی بود در ابزار اعمال گردید

منطقی از پایایی پرسشنامه، افزون بر استفاده از نظرات 

نفر از  30لعه پایلوت روي نظران از یک مطا اصالحی صاحب

آوري  پس از جمع. مطالعه استفاده شد جامعه مورد

براي انگیزش  ها و با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی پرسشنامه

و عوامل آموزشگاهی  71/0، عوامل شغلی 88/0تحصیلی 

  .به دست آمد 76/0

ها در این مطالعه از دو بخش  تحلیل داده و  تجزیه يمرحله

کیفی یا توصیفی و تحلیل کمی یا استنباطی شکل تحلیل 

 22نسخه  spss افزار تحلیل از نرم و  براي تجزیه. گرفته است

هاي آماري از  در بخش توصیفی، تحلیل. شده است  استفاده

  قبیل فراوانی و درصدها در کنار جداول و نمودارها استفاده

گیري  در آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه. شده است

اسمیرنف براي بررسی -متغیرها ابتدا از آزمون کولموگروف

ها از  تحلیل داده و  جهت تجزیهها و  نرمال بودن توزیع داده

جهت  هاي مرکزي و پراکندگی و آمار توصیفی شامل شاخص

هاي همبستگی،  االت از آزمونوآزمون فرضیه و پاسخ س

در این  همچنین .استفاده گردید اي تک نمونه Tرگرسیون و 

ربوط به و موارد ممطالعه جهت رعایت نکات اخالقی 

ها ها بدون نام طراحی و در ابتداي آنپرسشنامه محرمانه ماندن

هاي مورد مطالعه به اختیار نمونه. کید گردیدانیز بر این نکته ت

وارد مطالعه شده و هر زمان و در هر مرحله از مطالعه اجازه 

 اخالق کد در نهایت این مطالعه با. خروج از مطالعه را داشتند

)ZUMS.REC.1395.118( اخالق  يمورد تصویب کمیته

  .دانشگاه علوم پزشکی زنجان قرار گرفته است
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  ها افتهی

نفر از دانشجویان رشته  168 در پژوهش حاضر تعداد    

از . زنجان شرکت داشتند پزشکی علوم دانشگاه داروسازي

   ،از پرسشنامه جواب دادندکه به این قسمت  نفر 165میان 

  

 5/71 معادل نفر 118 و پسر) درصد 5/28( نفر 47 تعداد

 يرده به مربوط سنی فراوانی بیشترین. بودند دختر درصد

اطالعات جمعیت شناختی  1جدول . بود سال 21 تا 18 سنی

  .دهد مطالعه را نشان می

  تی مطالعهبرحسب متغیرهاي جمعیت شناخ) تعداد(توزیع فراوانی : 1جدول 

  درصد تجمعی  درصد واقعی  درصد  فراوانی    متغیر

 پسر  جنسیت

 دختر

  مجموع

  عدم پاسخ

   جمع کل

سال 21- 18  سن  

سال 24- 21  

سال 30- 24  

سال 30تر از  بزرگ  

    جمع کل

 بومی  نوع اسکان

 غیربومی

  مجموع

  عدم پاسخ

   جمع کل

  درآمد ماهیانه خانوار

  

  میلیون 1کمتر از 

  میلیون 1	/5لیون تا می 1

 میلیون 2تا  1	/5

  میلیون 3تا  2

 میلیون 3باالي 

  مجموع

  عدم پاسخ

   جمع کل

  12کمتر از   معدل دیپلم

  15 تا 12
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 دهد را نشان می اطالعات توصیفی مربوط به متغیرها 2جدول 

 متغیر شده مشاهده میانگینشود،  گونه که مالحظه می همان

 و 47/15 شغلی عوامل ،05/89 دانشجویان تحصیلی انگیزش

  .باشد می 31/24 آموزشگاهی و فیزیکی عوامل

  

  یرهاي تحقیقهاي توصیفی متغ شاخص: 2جدول 

  انحراف معیار  میانگین  حد باال  حد پایین  تعداد نمونه  متغیر  ردیف

 168 تحصیلی انگیزش  1

 168 شغلی عوامل  2

 168 آموزشگاهی عوامل  3

  

دست آمده با تفاوت میانگین به  3هاي جدول  براساس داده

بدین معنی که . دار است میانگین فرضی در تمامی عوامل معنی

میانگین انگیزش تحصیلی دانشجویان از میانگین فرضی باالتر 

 .باشد می
    

  تک گروهی انگیزش تحصیلی دانشجویان tنتایج آزمون : 3جدول 

  تحصیلی انگیزش
 سطح معناداري t df  ها تفاوت میانگین  میانگین اصلی  میانگین فرضی

78  05/89  05/11  66/8  167  001/0  

  

  

  

  

  

  

 17تا  15

  مجموع

 عدم پاسخ

   جمع کل

  12کمتر از   معدل کل دانشگاه

  15تا  12

7734 17تا  15

  مجموع

36 عدم پاسخ

   جمع کل



 33        رستمی و همکاران

 96 زمستان ،28 ي شماره ،10 ي دوره ، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

وح ـد با توجه به سطـده ان میـنش 4دول ـگونه که ج انـهم

 لـباط بین عوامـارت) P<05/0(معناداري به دست آمده 

یید ادر این مطالعه ت زش تحصیلیـی با انگیـآموزشگاه

  .نگردید

  

 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون یانجودر دانش انگیزش تحصیلیبا  رابطه عوامل آموزشگاهی: 4جدول 

انگیزش تحصیلی  عوامل

  )نمره کل(عوامل آموزشگاهی 

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  پاسخگویی کتابخانه دانشکده به نیاز دانشجو

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  هاي دانشکده به نیاز دانشجو آزمایشگاهپاسخگویی 

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  االت علمیوتوانمندي اساتید در پاسخگویی به س

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  ها علمی و پژوهشی برگزاري همایش

ضریب همبستگی

  ناداريسطح مع

  تعداد نمونه

  هاي آموزشی برگزاري کارگاه

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  پاسخگویی محتواي کتب درسی به نیاز دانشجو

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  انجام بازدیدهاي علمی

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  هاي نوین در فرآیند تحصیل استفاده از فناوري

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه
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عوامل شغلی به تفکیک با انگیزش بین  يرابطه 5جدول 

لذا با توجه به سطح . دهد را نشان می یاندر دانشجو تحصیلی

 ارتباط بین) P>01/0و  P>05/0(به دست آمده معناداري 

در این  یاندر دانشجو انگیزش تحصیلیبا عوامل شغلی 

این ارتباط در تمامی موارد از نوع مثبت . یید گردیدامطالعه ت

 .مستقیم بود

  

 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون یاندر دانشجو رابطه عوامل شغلی با انگیزش تحصیلی: 5جدول 

 انگیزش تحصیلی  عوامل

)نمره کل(عوامل شغلی   

  ضریب همبستگی

1  سطح معناداري

  تعداد نمونه

پذیري شغل موردنظر در اتمام کار انعطاف  

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

پذیري شغل موردنظر در انجام کار انعطاف  

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

پذیري شغل موردنظر در ساعات کار انعطاف  

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

 ارتباط شغل موردنظر با تکنولوژي

ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  01/0معناداري در سطح ** و  05/0معناداري در سطح *                                                                                   

نشان  6گونه که جدول  در مورد ارتباط عوامل فردي همان

عامل درآمد ماهیانه خانوار و معدل  2تنها در مورد  دهد می

  آمد ماهیانه ارتباط بین در. باشد دانشگاه ارتباط معنادار می
  

  

خانوار با انگیزش تحصیلی از نوع منفی و معکوس و ارتباط 

اه با انگیزش از نوع مثبت و مستقیم ـبین معدل دانشگ

  .باشد می

گونه که نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان  درنهایت همان

دهد از بین سه متغیر وارد شده در آزمون دو متغیر عوامل  می

بینی انگیزش  شغلی و معدل دانشگاه نقش معناداري در پیش

و معدل دانشگاه  9/48که عوامل شغلی تحصیلی دارند، بطوري

بینی واریانس انگیزش تحصیلی در  درصد توان پیش 9/32

  .دانشجویان را دارند
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 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون یاندر دانشجو رابطه عوامل فردي با انگیزش تحصیلی: 6جدول 

انگیزش تحصیلی  عوامل

 جنسیت

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

 سن

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

 وضعیت اسکان

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

 درآمد ماهیانه خانوار

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

 معدل دیپلم

ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  معدل دانشگاه

  ضریب همبستگی

  سطح معناداري

  هتعداد نمون

  01/0معناداري در سطح **  و 05/0معناداري در سطح *                                                                                   

  

  آزمون رگرسیون خطی به روش گام به گام براي متغیر انگیزش تحصیلی: 7جدول 

 t نمره سطح معناداري
هاي غیراستاندارد ضریب هاي استاندارد ضریب   

 متغیر
B ضریب بتا خطاي استاندارد 

     بتمقدار ثا  

      عوامل شغلی

      معدل دانشگاه

  

  حثب

 میانگین که دادند نشان پژوهش هاي یافته طورکلی به    

 باشد می فرضی میانگین از باالتر دانشجویان تحصیلی انگیزش

 وتتفا از حاکی نیز فرضیه آزمون نتایج. است مطلوب نسبتا و

 میانگین و دانشجویان تحصیلی انگیزش میانگین معنادار

  .داشت تحقیق فرضی

 با فردي عوامل رابطه خصوص در شده انجام هاي تحلیل

 وضعیت عامل دو رابطه تنها که داد نشان تحصیلی انگیزش
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 در. باشد می معنادار انگیزش با دیپلم معدل و خانوار اقتصادي

 تحصیلی انگیزش با ياقتصاد وضعیت يرابطه میان این

که با بهبود وضعیت بطوري. بود معکوسمنفی و  صورت به

. یافتاقتصادي، انگیزش تحصیلی در دانشجویان کاهش می

برخی از عوامل فردي با  ياین مطالعه در مورد رابطه نتایج

نتایج حاصل از مطالعات کاراگوین،  باانگیزش تحصیلی 

 کاراگوین ژوهشپ در. داشت ییتیموري و نائینی همسو

 انگیزش با والدین سواد سطح خانوادگی، شرایط چون عواملی

گزارش شده  معناداريمثبت و  يرابطه دانشجویان تحصیلی

 خانوادگی وضعیت ازنظر تیموري يمطالعه در همچنین .است

 يدوره آموزان دانش تحصیلی انگیزش در داري معنی تفاوت

صورت که دانش  به این. داشت وجود تهران شهر متوسطه

تري بودند به نسبت آموزانی که داراي وضعیت اقتصادي پایین

خانوادگی باالتر داراي انگیزش  دانش آموزان با وضعیت مالی

 يرابطه نیز نائینی پژوهش در .تحصیلی بهتري بودند و عملکرد

 شده گزارش تحصیلی انگیزش و فردي عوامل بین معناداري

  .)7،9،10(است 

 ترنر که مشابهی يمطالعه در شده ذکر العاتمط بر عالوه

 سبک و خانوادگی روابط نوع بین معناداري يرابطه داد انجام

 در شد گزارش دانشجویان تحصیلی انگیزش با پروري فرزند

 بهبود عوامل از یکی درونی انگیزش همچنین مطالعه این

 تیموري يمطالعه در .)11(شد  معرفی دانشجویان تحصیلی

 بر مستقیم تاثیر خانواده عاطفی جو و انوادگیخ شرایط

 پژوهش در. )10(داشت  دانشجویان تحصیلی انگیزش

 بخصوص و دانشجو شخصیت که شد داده نشان مقیمیان

 با مستقیمی ارتباط یـشناس وظیفه و برونگرایی صفت

 نیز ديـواح شـپژوه در). 12(دارد  یـتحصیل انگیزش

 دانشجویان در تـجنسی و زشـانگی بین معناداري يرابطه

 بر زشیـخودانگی نـهمچنی یقتتحق این در شد گزارش

 به نسبت ريـبیشت یرـتاث ترـدخ ویانـدانشج تحصیلی انگیزش

 ذکرـمت يهـمطالع در نـهمچنی. )13(داشت  پسر دانشجویان

 نسبت تحصیلی انگیزش ارتقاء در بیشتري نقش بیرونی انگیزش

کاسورکار نیز ارتباط  يمطالعه در .)2( داشت درونی انگیزش به

  ).14(است  شده گزارش جنسیت با تحصیلی انگیزش بین معناداري

 انگیزش با آموزشگاهی عوامل همبستگی خصوص در

 بین معناداري همبستگی که داد نشان دانشجویان تحصیلی

 وجود دانشجویان تحصیلی انگیزش با آموزشگاهی عوامل

 به بیشتر مطالعه این رد موردنظر آموزشگاهی عوامل. نداشت

 این کنار در پرداختمی آزمایشگاهی و فیزیکی تسهیالت

 در که بود موردنظر عوامل از نیز اساتید علمی سطح مساله

 .نشد یافت عوامل بین معناداري ارتباط شده یاد موارد تمامی

  کاراگوین يمطالعه نتایج با پژوهش این از حاصل نتایج

 بین خود يمطالعه در کاراگوین هک کهبطوري نداشت مطابقت

 هیارا يشیوه و روش جمله از آموزشگاهی عوامل از برخی

  .)9(است  نموده گزارش را معناداري رابطه انگیزش با دروس

 مشابهی نتایج نیز محمد مطالعه در فوق مطالعات بر عالوه

 این با تحصیلی انگیزش با آموزشگاهی عوامل يرابطه ازنظر

 بین معنادار ارتباط جمله از است شده گزارش مطالعه

 مشارکت، یادگیري مناسب محیط ثر،وم تدریس هاي روش

 کارهاي و سازنده مباحث به کالس در تشویق خودانگیزشی،

  .دانشجویان در تحصیلی انگیزش و کوچک گروهی

 و شغلی عوامل بین که داد نشان مطالعه این نهایت نتایج در

 دارد وجود باالیی همبستگی ضریب تحصیلی انگیزش

 شغلی عوامل که داد نشان رگرسیون جدول نتایج همچنین

 بدین این. هستند تحصیلی انگیزش معنادار کننده بینی  پیش

 از درصد 49 تا توان می شغلی عوامل وسیله به که است معنی

 شغلی عوامل. نمود بینی پیش را دانشجویان تحصیلی انگیزش

 بیشتري بینی پیش قدرت از آموزشگاهی عوامل با مقایسه در

 و شغلی آینده باالي اهمیت مساله این. بودند برخوردار

 بازار که ازآنجایی. دهد می نشان را آن از دانشجویان اطمینان

 و نرسیده اشباع حد به هنوز داروسازي يرشته کار

 توانند می التحصیلی فارغ از پس و تحصیل حین در دانشجویان
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 رابطه رو ازاین. شوند بکار شغولم رشته با مرتبط شغل در

 بودن رنگ کم وجود با رشته این در انگیزش با شغلی عوامل

 هاي بانک و پایگاه بررسی .است پررنگ بسیار دیگر عوامل رابطه

 يرابطه يزمینه در اندکی بسیار مطالعات که داد نشان مقاالت

 مطالعه این در که به صورتی تحصیلی انگیزش با شغلی عوامل

 با تحقیق این نتایج وجود  این با اما ؛است شده گردیده، جامان

 در .داشت مطابقت و بوده راستا هم آقایی و استوري هاي یافته

-آینده و تحصیلی انگیزش بین معناداري رابطه نیز شده یاد مطالعات

   .)16، 15( شده است گزارش دانشجویان شغلی ي

 مطالعه اینسد که ردر نهایت ذکر این نکته ضروري به نظر می

 اما یافته  دست اعتنایی  قابل نتایج به خود اندازه و سطح در

 کنترل جمله از جوانب تمامی کنترل مدعی پژوهشگر

 نتایج تعمیم رو ازاین باشد نمی گر مداخله و مزاحم متغیرهاي

. گیرد انجام دقت با باید دیگر آماري جوامع به تحقیق این

 مواردي در انگیزش با مرتبط عوامل وسعت دلیل به همچنین

 زیرا نبود مقدور مشابه مطالعات با متغیرها برخی مقایسه

 این در که بودند نموده اشاره دیگري عوامل به دیگر مطالعات

 در مطالعات درنهایت. بود نشده پرداخته ها آن به مطالعه

 دلیل به تحصیلی انگیزش با شغلی عوامل بین ارتباط يزمینه

 دانشجویان شغلی آینده لحاظ به رشته بودن فرد به منحصر

  .بود شمار انگشت و کم بسیار

  

  گیري نتیجه

 مطلوب نسبتا دانشجویان تحصیلی انگیزش وضعیت اگرچه   

 وضعیت به رسیدن تا که دریافت توان می اما شد گزارش

 وجود فاصله دانشجویان تحصیلی انگیزش ازنظر مطلوب

 میانگین معنادار تفاوت از کیحا فرضیه نیز آزمون نتایج. دارد

 داشت تحقیق فرضی میانگین و دانشجویان تحصیلی انگیزش

 دانشجویان در انگیزه ایجاد باعث که عواملی شناسایی با لذا

 انگیزه ارتقاء و افزایش در توان می زیادي حدود تا گردند می

 است داده نشان پژوهشی هاي یافته .کرد ایفا نقش دانشجویان

 وضعیت به نسبت نگرانی دانشجویان مشکالت بین در که

 بندي طبقه در است برخوردار خاصی اهمیت از آینده شغلی

 از اجتماعی مشکالت به نیز جوانان و نوجوانان مشکالت

 لزوم. است شده اشاره شغلی يآینده به نسبت نگرانی جمله

 موجب همواره جامعه موردنیاز مشاغل با تحصیلی هماهنگی

 با. است شده تحصیل زمان در شغلی آینده اهمیت افزایش

 با شغلی عوامل باالي همبستگی توان می مساله این به توجه

  .نمود تفسیر و تبیین را تحصیلی انگیزش
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