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رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ،عوامل دانشگاهی و انگیزش تحصیلی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران
مجید پورفرج

عمران 1

تاریخ دریافت92/07/02 :
تاریخ پذیرش92/09/18 :

چکیده
هدف :این پژوهش به منظور بررسی رابطه بیین ویژگییهیا شخصییتی و عوامی دانشیااهی و اناییزه
تحصیلی در دانشجویان دانشااه آزاد اسالمی مازندران انجام شده است .روش :نمونه شام  565دانشیجو
از واحدها دانشااه آزاد اسالمی بهشهر ،آییت ا . . .آملیی و چیاوو بودنید .از هیر واحید در هیر یی از
گروهها فنی ،علوم پایه و علوم انسانی به تصادف ی کال از ترم اول و ترم آخر انتخاب شیدند .ابیزار
پژوهش شام پرسشنامه نئو ،پرسشنامه انایزش تحصییلی دانشیجویان و پرسشینامه عوامی دانشیااهی
بودند .دادهها با روشها آمار آزمون تی مستق  ،تحلی واریانس ،همبستای پیرسون و رگرسییون میورد
تجزیه و تحلی قرار گرفت .یافتهها :سه عام شخصیتی گشیودگی نسیبت بیه تجربیه ،وظیفیه میدار و
برونارایی به ترتیب بیشترین ضریب همبستای را با انایزه تحصیلی دارند .عوام مؤثر به ترتییب مییزان
سهم آنها در تبیین واریانس انایزه تحصیلی عبارتند از :معدل دیپلم ،رضایت از وضیعیت علمیی ،برخیورد
اساتید ،امید به اشتغال ،امکانات آموزشی ،امکانات رفاهی و برخورد کارکنان .میاناین انایزه تحصیلی گروه
تحصیلی فنی نسبت به گروهها تحصیلی علوم پایه و علوم انسانی بطورمعنیادار بیشیتر اسیت .بعیالوه،
میاناین انایزه تحصیلی دانشجویان در سال اول تحصی بطیور معنیادار بیشیتر از سیال آخیر تحصیی
میباشد .همچنین میاناین انایزه تحصیلی دختران بطور معنادار بیشتر از پسران است .نتیجه گیر  :بین
عوام شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه ،وظیفه میدار و بروناراییی و همچنیین عوامی دانشیااهی
امکانات علمی و رفاهی دانشااهی ،نحوه برخورد اساتید و کارکنان با انایزه تحصیلی رابطیه مثبتیی وجیود
دارد .بعالوه از جمله دیار عوام مرتبط با انایزه تحصیلی معدل دیپلم و امید به اشتغال است.
واژههای کلیدی :ویژگیها شخصیتی ،عوام دانشااهی و انایزش تحصیلی

 - 1دانشجو دکتر روانشناسی دانشااه دووتی تبریز و عضو هیئت علمی دانشااه آزاد اسالمی واحد بهشهر ،گروه روانشناسی باوینی .بهشهر .ایران m.pourfaraj@gmail.com
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مقدمه
روان شناسان ،ضرورت توجه به انایزش در تعلیم و تربیت را ،به دویی ارتبیا میؤثر آن باییادگیر
جدید ،مهارت ها ،راهبردها و رفتارها متذکرشده اند و یکی از سازه ها اوویه ا که برا تبیین این
انایزش ارائه کرده اند ،انایزش تحصیلی است( پینتریچ و شن  .)2007 ،1یکی از عوام موثر بیر
یادگیر در میان یادگیرندگان ،انایزه تحصیلی است .اناییزش تحیصیلیبییه رفتارهایی که بییرا
ییادگیر و پییشرفت در تحیصی مربو است ،اﻃیالق میشیود .بیه ﻃیورکلی انایییزش پیشرفت
تحصیلیبه عنوان یکی از انایزهها پیی یشرفت ،نیرویی درونی است که یادگیرنده را بی یه ارزیی یابی
همیییهجانبه عملکرد خود با توجه به عاویترینمعیارها ،تالش برا موفقیت در عملکرد و برخوردار
از وذتی کیه بییاموفقیت در عملکرد همراه است ،سوق میدهد اناییزه تحصییلی یکیی از ملزومیات
یادگیر به حساب میآید وچیز است که به رفتار شدت وجهت میبخشد و در حفظ وتداوم آن بیه
یادگیرنده کم

میکند .در واقع انایزه آن چیز است که به یادگیرنده انرژ میدهد و فعاویّتها

او را هدایت میکند( .ﻃاوب زادگان.)2000 ،
بسیار از نظریه پردازان عرصه انایزش معتقدند که تفاوتها شخصیتی یکیی از عوامی مهمیی
است که انایزه افراد را در رفتار ،عملکرد و یادگیر تحت تأثیر قیرار مییدهید (زوینی
 .)2004به عنوان مثال جادگ و اویس )2002( 3در ی

و وبسیتر،2

فراتحلی جیامع رابطیه بیین پین عامی

بزرگ شخصیت و سه نظریه معروف انایزشی شام نظریه هیدف گزینیی ،نظرییه انتظیار و نظرییه
خودکارآمد را بررسی نمودنید و ارتبیا چندگانیه  0/49را بیین پین عامی بیزرگ شخصییت و
مالکها انایزشی مشاهده کردند که این نتیجه دال بر کفایت مدل پن عیاملی شخصییت بیرا
پیشبینی عملکرد انایزشی است.
کالرک و شروث )2010( 4در پژوهشیی کیه پیرامیون رابطیه بیین شخصییت و اناییزه تحصییلی
دانشجویان انجام دادند دریافتند که افراد بروناراتر ،وظیفه مدارتر و متمای به تجارب جدیید اناییزه
درونی بیشتر برا تحصی دارند و در زمینه تحصی نیز موفق ترانید .امیا در افیراد دارا اناییزه
1

- Pintrich & Schunk
-Zweing, D.& Webester
3
- Judge & Ilis
4
- Clark & Schroth
2
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بیرونی روانرنجور نیز بیشتر است و در افراد بی انایزه به تحصیلی توافق پذیر یا مقبوویت کمتیر
و بی توجهی بیشتر است .بطور کلی نتای تحقیق آنها حاکی از آن بود کیه دانشیجویان بیا صیفات
شخصیتی متفاوت دارا دالی مختلفی برا گذراندن درجات علمی و میزان موفقییت متفیاوتی در
این زمینه هستند .کماراجو و کارئو )2005( 1نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسییدند کیه عامی
انایزش تحصیلی درگیر با موضوع 2بوسییله گشیودگی نسیبت بیه تجربیه و بروناراییی و عامی
پیشرفت 3بوسیله وظیفه مدار  ،روان نژند و گشودگی نسبت به تجربه بهتر تبییین مییشیوند .در
حاوی که عام اجتناب 4با برونارایی و روان نژند رابطه مستقیم و بیا وظیفیه میدار و گشیودگی
نسبت به تجربه رابطه عکس دارد .چامروپروموزی

و فورنهام )2003( 5نیز در دو مطاوعه ﻃووی سه

ساوه بر رو دو گروه  70و  75نفره دانشجویی در میورد پیشیبینی عملکیرد تحصییلی بیر اسیا
ویژگیها شخصیتی دریافتند که وظیفه مدار بیا عملکیرد تحصییلی بیاال و روان نژنید و روان
پریش خیویی (بیر اسیا

پرسشینامه  EPQ-Rآیزنی ) بیا عملکیرد تحصییلی پیایین رابطیه دارد.

متخصصان آموزشی بر این عقیده اند که افراد که به ﻃور فعال ،با عالقه و متناسب با ویژگیهیا
روانشناختی خود در فرایندها یادگیر شرکت میکنند ،احتمیال موفقییت و پیشیرفت آنهیا بیشیتر
است .هناامی که افراد به ﻃور فعال در فرآیندها یادگیر خود شرکت میجویند ،احسا

قدرت و

اختیار در آنها افزایش مییابد و سطح خود جهت دهی و پیشیرفت آنهیا بیشیتر مییشیود (هیارتمن،
.)1995
کورمن )1991( 6در پژوهشها خود دریافت شیوه تدریس فعال ،عالقمند اساتید بیه تیدریس و
استفاده از امکانات آموزشی و آزمایشیااهی و . . .در افیزایش اناییزه تحصییلی دانشیجویان میؤثر
میباشد .در ایران مورد این متغییرها ذکر شده مطاوعات معدود صورت گرفته است از آن جملیه
پژوهش روحی و همکاران ( )2006در دانشااه علوم پزشکی گلسیتان انجیام داده انید نتیای ایین
پژوهش نشان داد که همه عوام ذکر شده رابطه معنادار با انایزه تحصیلی دانشجویان دارنید امیا

- Komarraju &Karau
- Engagement
3
- Achievement
4
- Avoidance
5
-Chamorro-Premuzic & Furnham
6
- Korman
1
2
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میزان همبستای عوام آموزشی بیشتر است .در پژوهشی دیار که مووو و همکیاران ( )2008در
مورد عوام مؤثر در انایزه تحصیلی دانشجویان دانشااه علوم پزشکی اردبی انجام دادنید بیه ایین
نتیجه رسیدند که بین میزان رضایت از عوام آموزشی ماننید توانیایی و عالقمنید اسیاتید در امیر
تدریس و تجهیزات کم

آموزشی و انایزه تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

ترنر )1995( 1بر این باور است که پیش بینی دست نیافتن به شغ مناسیب بیا وارد کیردن ضیربه
جد به اعتماد به نفیس باعی افسیردگی و پیامیدها منفیی ناشیی از آن خواهید شید .بیر پاییه
بررسیها کاسر و ریان )1993( 2تر

از در آمد پایین بیویژه در مردهیا یکیی از قیویترین منیابع

صدمات انایزشی ،محت شدن سالمت روان و عملکیرد ضیعی در فعاوییتهیا مختلی از جملیه
وظای شغلی و تحصیلی است .دومین دسته از عوامی انایزشیی تعریی شیده عوامی مبتنیی بیر
نیازها رشد است .در این سطح شخص بدون احسا

کمبود زیستی و صرفاً به منظیور حرکیت

بسو تعاوی روانی –اجتماعی برا انجام کارها خاص برانایختیه مییشیود .کنجکیاو  ،برتیر
علمی ،پیشرفت شغلی و شأن و احترام بیشتر نمونه ا از این انایزههیا روانیی –اجتمیاعی اسیت
(باک 1988،3به نق از عسکر .)2006،
ذکایی ( )2006در تحقیقی که به منظور سنجش گرایش دانیش آمیوزان نسیییبت بیه ارزشهیا
تحصیلی انجام داد نتیجه گرفت که عالقه به تحصی در دختیران بیه ﻃیور معنیا دار از پسیییران
بیشتر است ،می و انتخاب شخصی در آنها برا ورود به دانشااه بیشتر است ،با تفیاوت معنیا دار
بیش از پسران تمای به ادامه
انایزه

تحصیالت خود ،صرف نظر از فرصتها شییغلی ،دارنید و نییز از

باالتر برا کسییب مییدارج عاوی تحصیلی برخوردارند.

در این پژوهش عالوه بر عوام درون فرد شخصیتی برخی از عوام بیرونیی بیویژه در رابطیه بیا
مح تحصی از جمله مهمترین آنها مانند سطح و امکانات آموزشیی و رفیاهی واحید دانشیااهی،
نحوه تدریس ،نحوه برخورد اساتید و کارکنان دانشااه )که در این پژوهش در مجموع تحیت عنیوان
عوام دانشااهی نامیده میشوند( به همراه چشم انداز اشتغال در زمینه رشیته تحصییلی کیه بنظیر

1

- Turner
- Kasser & Ryan
3
- Buck
2
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میرسند میتوانند بر انایزه تحصیلی دانشجویان مؤثر باشند نیز مورد بررسی قرار میگیرند تا سیهم
هری

از این عوام درونی و بیرونی در انایزه تحصیلی دانشجویان مشخص شود .بعالوه از اهداف

دیار این تحقیق مقایسه انایزه تحصیلی در گروهها تحصییلی فنیی ،انسیانی و پاییه ،مقایسیه اناییزه
تحصیلی دانشجویان سال اول و سال آخر و مقایسه انایزه تحصیلی دختران و پسران دانشجو میباشد.

روش
پس رویداد

این تحقیق از نوع تحقیقها

است .جامعه

این پژوهش شام کلیه

آمار

دانشجویان دانشااه آزاد اسالمی استان مازندران بودند .جهت جمع آور دادهها اوویه برا اینکه
از تمام مراکز شرقی ،مرکز و غربی استان در نمونه پژوهش موجود باشند به ترتیب واحدها
دانشااهی بهشهر ،آیت ا . . .آملی و چاوو
علوم انسانی به تصادف ی
واحد و در مجموع  18کال

کال

و از هر واحد در هر ی

از گروهها فنی ،علوم پایه و

از ترم اول و ترم آخر انتخاب شدند .بنابراین 6کال

از هر

جهت اجرا پرسشنامهها انتخاب شدند .جمعیت نهایی نمونه آمار

 565دانشجو شام  261پسر و  304دختر به ترتیب با میاناین سنی  21±2/23و ±2/01
 20بود .نتای با روشها آمار آزمون تی مستق  ،تحلی واریانس ،همبستای پیرسون و رگرسیون
مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت.
ابزار پژوهش
-1آزمون شخصیتی نئو :م

کر و کاستا ( )1985پرسشنامه ا را تحت عنوان نئو ()NEO

برا اووین بار با  185سوال تدوین کردند در ادامه این دو پژوهشار با بررسی هایی که انجام دادند
توانستند دو پرسشنامه با تعداد سواالت  240و  60سوال را برا

اندازه گیر

ویژگیها

شخصیتی افراد تهیه کنند .در این پژوهش به منظور بررسی ویژگیها شخصیتی دانشجویان از
فرم کوتاه آزمون نئو ( )NEOکه دارا  60سوال میباشد ،استفاده شده است .این آزمون پن مورد
از ویژگیها

شخصیتی افراد را مورد سنجش قرار میدهد که ،این ویژگیها عبارتند از :روان

نژندخویی ( ،)Nبرو نارایی ( ،)Eباز بودن به تجربه ( ،)Oتوافق ( )Aو وجدانی بودن ( .)Cآزمودنی
جواب را در ی

ﻃی  5درجه ا از نوع ویکرت انتخاب میکند .م

کر و کاستا (  )2004در

تحقیقی که برا تجدید نظر در پرسشنامه ( )NEO-FFIبر رو  1492نفر انجام دادند ضریب
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همبستای این آزمون را با آزمون نئو  240سواوی برا پن ویژگی شخصیتی (عام ) به ترتیب
 0/76 ،0/91 ،0/83 ،0/83و  0/86گزارش کردند .کوک (  )1999در تحقیقی که بر رو
 117زوج انجام داد آوفا کرونباخ پرسشنامه

نئو را از  0/85تا  0/92گزارش کرد .کیا مهر (

 )2003در تحقیقی که بر رو دانشجویان علوم انسانی دانشااه تهران انجام داد ضریب پایایی
آزمون نئو را برا پن ویژگی  E, N, A, Oو  Cرا به ترتیب  0/58 ،0/42 ،0/73 ،0/79و
 0/77ذکر کرد .امان اوهی فرد (  )2006در تحقیقی که انجام داد پایایی آزمون نئو را با استفاده از
روش آوفا کرونباخ و باز آزمایی مورد بررسی قرار داد و نتای زیر را گزارش داد .پایایی آزمون با
استفاده از روش بازآزمایی برا پن عام به ترتیب  0/80 ،0/79 0/84 ،0/87و  0/82و آوفا
کرونباخ پن عام به ترتیب  0/48 ،0/59 ،0/65 ،0/76و  0/85بود.
-2پرسشنامه انایزش تحصیلی دانشجویان :این پرسشنامه که در حیطة سنجش انایزش تحصیلی
دانشجویان ﻃراحی شده است شام  20سؤال بوده و به صورت ﻃی ویکرت (از بسیار کم تا بسیار
زیاد) اندازهگیر میشود .پرسشنامة حاضر توسط کامکار و بهار ( ،)1381بر رو دانشجویان
دانشااه آزاد اسالمی مورد رواساز و اعتباریابی واقع شده است .نتای این بررسی نشان دهنده آن
است که این پرسشنامه دارا روایی صور و روایی سازه بوده و اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از
روش بازآزمایی  0/83و روش آوفا کرونباخ  0/84گزارش شده است .در نهایت ،مطرح میشود
که پرسشنامة حاضر با جمع تمامی سؤاالت و بدست آوردن ی

نمرة ک به نام انایزة تحصیلی

محاسبه میشود.
-3پرسشنامه عوام دانشااهی :جهت سنجش عوام دانشااهی نیز پرسشنامه نظر سنجی 10
سؤاوی توسط محقق در مورد ارزیابی میزان رضایت از وضعیت علمی و رفاهی واحد دانشااهی ،نحوه
تدریس ،نحوه برخورد اساتید و کارکنان دانشااه ،رشته تحصیلی ،ترم تحصیلی بعالوه امیدبه اشتغال
در زمینه تحصیلی به صورت ﻃی ویکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) ﻃراحی شد که به همراه دو
پرسشنامه دیار به دانشجویان ارائه شد .ضرایب پایایی مقیا

در ی

بررسی اوویه بر رو نمونه

 74نفر دانشجویی با استفاده از روشها همسانی درونی  0/67و با استفاده از روش باز آزمایی
بعد دو هفته 0/61محاسبه شد.
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یافتهها:
جهت بررسی رابطه بین ویژگیها

شخصیتی و انایزه تحصیلی دانشجویان ضریب همبستای

پیرسون بین عوام پنجاانه شخصیت و نمره ک انایزه تحصیلی دانشجویان محاسبه شد(جدول.)1
جدول :1جدول ضرایب همبستای عوام شخصیتی با انایزه تحصیلی

عوام شخصیتی
روان رنجور
برونارایی
گشودگی نسبت به تجربه
مقبوویت
وظیفه مدار

ضریب همبستای

سطح معنادار

0/07
0/32
0/41
0/15
0/38

0/001
0/001
0/01
0/001

ضرایب همبستای حاص نشان دهنده آنست که عوام گشودگی نسبت به تجربه ،وظیفه مدار ،
برونارایی و مقبوویت به ترتیب بیشترین ضریب همبستای را با انایزه تحصیلی دارند.
جهت بررسی رابطه بین امکانات آموزشی و انایزه تحصیلی همبستای بین گویهها مرتبط با
امکانات آموزشی پرسشنامه عوام دانشااهی با پرسشنامه انایزه تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت
(جدول .)2ضریب همبستای حاص  0/35بود که حاکی از وجود همبستای معنادار بین این دو
عام است(.)p< 0/ 001
جدول :2جدول ضرایب همبستای عوام دانشااهی با انایزه تحصیلی

عوام دانشااهی
امکانات آموزشی
رضایت از وضعیت علمی
امکانات رفاهی
برخورد اساتید
برخوردکارکنان

ضریب همبستای
0/35
0/43
0/31
0/41
0/28

سطح معنادار
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

108
36

پژوهشنامه تربیتی /دانشااه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره

نتای حاص از بررسی همبستای بین رضایت از وضعیت علمی مح تحصی و انایزه تحصیلی
ارائه شده در جدول شماره2حاکی از آن است که بین این دو عام همبستای مثبت نسبتاً خوب و
معنادار وجود دارد ( .)= r 0/41با توجه به ضریب همبستای مشاهده شده بین امکانات رفاهی و
انایزه تحصیلی دانشجویان مالحظه میشود که ضریب همبستای بین این دو عام نیز معنادار
میباشد( .)p< 0/ 001 , r =0/31یکی دیار از عوام دانشااهی که رابطه اش با انایزه تحصیلی
دانشجویان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نحوه برخورد اساتید با دانشجویان بود .همانطور
که در جدول  2قاب مشاهده است این عام از بین سایر عوام دانشااهی مورد بررسی بیشترین
ضریب همبستای را با انایزه تحصیلی دانشجویان داشت(.)p< 0/ 001 , r =0/43
آخرین عام دانشااهی مورد بررسی در این پژوهش بررسی رابطه بین نحوه برخوردکارکنان و
انایزه تحصیلی دانشجویان بود که نتای ضرایب همبستای ارائه شده در جدول  2بیانار وجود
رابطه مثبت معنادار بین این دو عام است (.)p< 0/ 001 , r =0/28
جهت بررسی رابطه بین امیدبه اشتغال در زمینه تحصیلی و انایزه تحصیلی دانشجویان همبستای
بین این دو عام درمورد ک دانشجویان و دانشجویان علوم پایه ،علوم انسانی و علوم فنی بطور
جداگانه محاسبه شد .نتیجه حاص نشانار آنست که بین این دو عام در ک دانشجویان همبستای
مثبت معنادار وجود دارد ( .)p< 0/ 001 ,r = 0/29اما ضرایب همبستای در مورد دانشجویان
علوم پایه ،علوم انسانی و علوم فنی به ترتیب  0/27 ،0/24و  0/33میباشد.
برا بررسی رابطه بین معدل دیپلم و انایزه تحصیلی همبستای بین نمره ک انایزه تحصیلی در
دانشجویان و معدل دیپلم آنها مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه حاص حاکی ازرابطه مثبت
معناداربین این دو متغییراست(.)p< 0/ 001 , r =0/45
جهت بررسی تفاوت انایزه تحصیلی دانشجویان رشتهها مختل پاسخ دادن به پرسش باال نمرات
انایزه تحصیلی دانشجویان رشتهها تحصیلی فنی ،علوم پایه و انسانی در سه گروه بطور مجزا
محاسبه و با استفاده از تحلی واریانس مورد مقایسه قرار گرفت .نتای حاص از تحلی واریانس
حاکی از وجود تفاوت معنادار حداق بین انایزه تحصیلی دو گروه تحصیلی بود که با استفاده آزمون
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تعقیبی شفه مشخص شد که از بین تفاوت میاناینها تفاوت انایزه تحصیلی گروه تحصیلی فنی
بطور معنادار از انایزه تحصیلی باالتر نسبت به دو گروه دیار برخوردارند.
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جدول :3جدول تحلی واریانس تفاوت انایزه تحصیلی دانشجویان رشتهها مختل

متغییر وابسته

منبع پراکندگی

انایزه تحصیلی واریانس بین گروهی
واریانس درون گروهی

مجموع
مجذورات

درجه
آزاد

میاناین
مجذورات

F

سطح
معنادار

21/43

2

10/75

/86
4

0/000

562

/13

2/21

1242

جهت بررسی تفاوت انایزه تحصیلی دانشجویان ترم اول و آخرتحصیلی پاسخاویی به سؤال باال
نخست نمره میاناین ک انایزه تحصیلی دانشجویان ترم اول و آخرتحصیلی محاسبه شد و سپس از
ﻃریق آزمون tمستق میاناینها مورد مقایسه قرار گرفتند .نمره آزمون tمستق حاص حاکی از وجود
تفاوت معنادار بین این دو میاناین است .به عبارت دیار نمره میاناین انایزه تحصیلی دانشجویان ترم
اول بطور معنادار از نمره انایزه تحصیلی دانشجویان ترم آخربیشتر است (جدول .)4

جدول  :4جدول آزمون  tانایزه تحصیلی دانشجویان ترم اول و آخرتحصیلی
انحراف

گروه ها

تعداد

میاناین

دانشجویانترم اول

293

59/79

25/04

دانشجویانترم آخر

47/14 272

16/49

t

استاندارد
*4/73

*p< 0/01

برا بررسی تفاوت انایزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر ابتدا نمره میاناین ک دانشجویان دختر
و پسر بطور مجزا محاسبه شد و سپس از ﻃریق آزمون tمستق میاناینها مورد مقایسه قرار گرفتند.
نمره آزمون tمستق حاص تفاوت معنادار بین این دو میاناین نشان میدهد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت بین انایزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و انایزه
تحصیلی دانشجویان دختر معنادار بیشتر از پسران است (جدول .)5
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جدول  :5جدول آزمون  tانایزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر

گروه ها

تعداد

میاناین

دانشجویان دختر

304

65/21

انحراف
استاندارد
27/11

دانشجویان پسر

261

52/18

21/43

t

*3/56
*p< 0/01

برا بررسی اینکه کدامی

از عوام مطرح شده انایزه تحصیلی دانشجویان را بهتر پیشبینی

میکند از تحلی رگرسیون گام به گام استفاده شد (جدول  .)6همانطورکه از نتای تحلی رگرسیون
گام به گام قاب مشاهده است معدل دیپلم بیشترین سهم را در تبیین واریانس انایزه تحصیلی از
میان عوام دانشااهی و امید به اشتغال دارد و حدود  33درصد واریانس انایزه تحصیلی را تبیین
میکند .عوام دیار به ترتیب میزان سهم آنها در تبیین واریانس انایزه تحصیلی عبارتند از :
رضایت از وضعیت علمی ،برخورد اساتید ،امید به اشتغال ،امکانات آموزشی ،امکانات رفاهی و برخورد
کارکنان.
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جدول  :6جدول تحلی رگرسیون انایزه تحصیلی و عوام دانشااهی

متغیر مالک

مراح یشبینی

متغیرها پیشبینی

B

t Beta

1

معدل دیپلم

/84
0

0/58

2

معدل دیپلم

/99
0
/71
2
/99
0
/86
3
/35
5
/60
0
/83
3
/50
5
/31
0
/46
0
/83
3
/41
5
/31
0
/91
0
/43

0/68

/52
22
/48
14
/63
29
/36
25
/43
20
/96
10
/76
26
/28
22
8/59

0/000

0/31

7/77

0/000

0/29

/50
27
/49
22
8/79

0/000

0/15

5/69

0/000

0/29

7/42

0/000

رضایت ازوضعیت علمی
معدل دیپلم
3
رضایت ازوضعیت علمی
برخورد اساتید
معدل دیپلم
4
رضایت ازوضعیت علمی
برخورد اساتید
امید به اشتغال
معدل دیپلم
5

رضایت ازوضعیت علمی
برخورد اساتید
امید به اشتغال
امکانات آموزشی
معدل دیپلم

0/000
3/96

0/44
0/68
0/62
0/49
0/41
0/39
0/35
0/32

0/29
0/21

R

R2

سطح-
معنادار

/58
0
/72
0

/33
0
/51
0

0/000
0/000
0/000

/85
0

/72
0

0/000
0/000
0/000

/87
0

/75
0

0/000
0/000

/87
0

/77
0

0/000
0/000
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0
رضایت ازوضعیت علمی
0/27 /55
3
6
برخورد اساتید
0/25 /60
5
امید به اشتغال
0/23 /32
0
امکانات آموزشی
0/16 /98
0
امکانات رفاهی
0/11 /97
0
معدل دیپلم
0/31 /45
0
رضایت ازوضعیت علمی
0/29 /42
3
7
برخورد اساتید
0/28 /23
5
امید به اشتغال
0/23 /33
0
امکانات آموزشی
0/15 /72
5
امکانات رفاهی
0/15 /25
1
برخورد کارکنان
0/13 /55
0

/30
24
/57
23
9/33

0/000

6/25

0/000

5/27

0/000

7/88

0/000

/75
22
/87
19
9/56

0/000

0/000

0/90

0/000

6/19

0/000

3/23

0/000

/88
0

/88
0

/78
0

/78
0

0/000
0/000

0/000

بحث و نتیجه گیری:
از بین پن عام اصلی شخصیت عوام گشودگی نسبت به تجربه ،وظیفه مدار و برونارایی به
ترتیب بیشترین ضریب همبستای را با انایزه تحصیلی دارند .این نتیجه با یافتهها کالرک و
شروث ( )2010وحضرتی و همکاران ( )2011هماهن

است .با بررسی گویهها مرتبط با این

عوام درمی یابیم عام گشودگی نسبت به تجربه به گرایش افراد به تجربه موقعیتها جدید و
یادگیر مطاوب جدید ،خالقیت و تفکر اشاره دارد .درحقیقت در افراد که در این عام نمره
باالتر میآورند انایزه یادگیر و کسب اﻃالعات و مهارتها جدید باالست .بنابراین انتظار
میرود که این افراد محیط و مطاوب آموزشااهی را فرصت مناسبی برا کسب دانش و مهارت
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یافتهها این پژوهش وظیفه مدار

جدید بدانند و انایزه تحصیلی باالتر داشته باشند .بر اسا

یکی دیار از عوام مهم شخصیتی است که با انایزه تحصیلی ارتبا دارد .این یافته نیز با نتای
تحقیق کمارجائو 1و همکاران ( )2009هماهن

است .عام وظیفه مدار با گرایش به تالش و

سخت کوشی در راستا اهداف و وظای  ،کمال جویی و انایزه پیشرفت ارتبا دارد .افراد که در
این عام نمرات باالتر میآورند معموالً افراد منضبط و دارا احسا
احتماالً این افراد بدین خاﻃر که تحصی و خوب در

خواندن را ی

مسئوویت باال هستند.

نوع وظیفه و مسئوویت تلقی

میکنند و میخواهند آن را به بهترین وضع انجام دهند تا به کمال مطلوب برسند و از ﻃرف دیار
یکی از راهها پیشرفت را ادامه تحصی و خوب در

خواندن میدانند ،بنابراین انتظار میرود

انایزه تحصیلی باالتر هم داشته باشند.
نتای این پژوهش حاکی از آن است که بین رضایت از وضعیت علمی واحد دانشااهی و انایزه
تحصیلی همبستای مثبت معنادار وجود دارد .این یافته میتواند نشانار آن باشد هر چه واحد
دانشااهی امکانات و جو علمی بهتر

داشته باشد دانشجویان تمای و انایزه بیشتر

در امر

تحصی دارند .سیا ( )2004اظهار میکند که باال رفتن امکانات آموزشی سیبب تسیریع در
یادگیر میشود و همچنین معین پور ( )2005نیز به تأثیر امکانات آموزشی دانشااه در اناییزه و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است که با نتیای پیژوهش حاضیر مطابقت دارد .امکانات
بهتر آموزشی میتواند تمای افراد به آموزش و تحقیق در زمینه تحصیلی را افزایش دهد زیرا معموالً
دانشجویان تمای دارند که با جنبهها عملی آموزش هایی که میبینند بیشتر آشنا و درگیر شوند و
هر چه چنین فرصت و امکانی بیشتر فراهم باشد از تحصی خود وذت بیشتر میبرند.
یکی دیار از یافتهها تحقیق حاضر وجود همبستای مثبت نسبتاً پایین اما معنادار بین رضایت از
امکانات رفاهی واحد دانشااهی و انایزه تحصیلی است .این یافته همسو با نتای تحقیق روحی و
همکاران ( )2006میباشد که در آن نیز رابطه مثبت ضعی

اما معنادار گزارش شد .براسا

یافتهها تحقیق پوالد و شکرکن ( )1996در مورد عوام مؤثر بر کاهش انایزه انجام دادند
عوام محیط آموزشااهی بعد از مشکالت برنامه ریز آموزشی و مشکالت خانوادگی سومین عام
مهم در تبیین عوام کاهش انایزه بود .بنظر میرسد هر چه امکانات رفاهی و دانشجویی ی

واحد

- Komarraju

1

رابطه بین ویژگیها شخصیتی ،عوام دانشااهی و انایزش تحصیلی ...
115

دانشااهی بیشتر باشد نشان دهنده آنست که احترام بیشتر به راحتی و نیازها دانشجو گذاشته
میشود و دانشجویان هم وقتی مشاهده میکنند امکانات رفاهی در سطحی مناسب در واحد
دانشااهی آنها فراهم است احسا

بهتر نسبت به واحد دانشااهی خود دارند و با دغدغهها

جانبی کمتر به تحصی خود توجه میکنند .بطور کلی بنظر میرسد هر چه دانشجویان نارش
بهتر نسبت به محیط آموزشی که در آن مشغول به تحصی هستند داشته باشند انایزه تحصیلی
باالتر هم خواهند داشت.
از یافتهها دیار این پژوهش این بود که نحوه برخورد اساتید همبستای مثبت معنادار با انایزه
تحصیلی دارد .رفتار اساتید بخصوص اساتید که درو

تخصصی هر رشته و گرایش را ارائه

میدهند به عنوان اواوهایی از افراد موفق در آن رشته تحصیلی بسیار مورد توجه دانشجویان است.
نحوه برخورد و رفتار اساتید با دانشجویان در عالقمند ساز آنها به آن در

بسیار حائز اهمیت

است .احترام و برخورد مناسب اساتید با دانشجویان احترام متقاب به خود اساتید و در
میانایزاند .اساتید با رفتار مناسب خود و ایجاد شأن اجتماعی برا

آنها را بر

دانشجویان میتوانند سطح

انتظارات دانشجو از خود را باال ببرند و از این ﻃریق انایزه تحصیلی آنها را افزایش دهند.
نحوه برخورد کارکنان هم اوبته نه به میزان برخورد اساتید میتواند تا حدود در انایزه تحصیلی
دانشجویان مؤثر باشد .برخورد نامناسب حتی یکی از کارکنان با دانشجویان میتواند در ایجاد نارش
منفی در دانشجویان نسبت به ک محیط آموزشی تأثیر گذار باشد .بنابراین توصیه میشود در
گزینش کارکنان واحد دانشااهی نهایت دقت شود و افراد انتخاب شوند که عالوه بر داشتن
تخصص و مهارت حرفه ا مهارتها ارتباﻃی الزم را داشته باشند و نحوه برخورد با دانشجویان
را بدانند .بر اسا

شرﻃی شدن سطح باالتر برخورد نامناسب حتی یکی از اساتید یا کارکنان

میتواند به ایجاد نارشی منفی نسبت به اساتید یا کارکنان و حتی ک فضا آموزشی بیانجامد.
بر اسا

یافتهها این تحقیق امید به اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی یکی دیار از عام ها مهم

تعیین کننده انایزه تحصیلی دانشجویان است .این یافته با نتای مووو
هماهن

و همکاران ()2008

است .دانشجویانی که امید بیشتر به یافتن شغلی مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی خود

دارند بدوی اینکه پیشبینی میکنند آنچه اکنون میآموزند در زمینه شغلی آینده آنها بکار میآید
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انایزه بیشتر برا فراگیر بهتر دارند و سعی میکنند بطور عمیق تر،کاربرد تر و با توجه
بیشتر مطاوب درسی تخصصی رشته خود را بیاموزند .با توجه به اینکه یکی از مالکها گزینش
جهت اشتغال معدل تحصیلی میباشد.
در این تحقیق گر چه امید به اشتغال گروه فنی کمی بیشتر از گروه علوم انسانی بود ووی تفاوت بین
آن دو معنادار نبود .بنظر میرسد گرچه تا حدود دانشجویان گروه فنی امید به اشتغال بیشتر
دارند اما تفاوت آشکار و معنادار بین امید به اشتغال این گروه و گروه فنی وجود ندارد .بنظر
میرسد این نتیجه بخاﻃر بیشتر بودن جمعیت دانشجویی گروه علوم انسانی در رشته هایی که هنوز
بازارکار باونسبه خوبی مانند گروهها فنی دارند مانند رشته حقوق باشد زیرا معموالً در دانشااه آزاد
اسالمی و دانشااهها غیردووتی تمای به رشتهها با بازار باونسبه بهتر بیشتر است.
از بین عوام مطرح شده در این پژوهش بین معدل دیپلم و انایزه تحصیلی دانشجویان بیشترین
همبستای مثبت معنادار مشاهده شد .نتای تحلی رگرسیون حاکی از آنست که از بین عوام
دانشااهی ،معدل دیپلم و امید به اشتغال ،معدل دیپلم بیشترین سهم را در تبیین واریانس انایزه
تحصیلی دارد و معدل دیپلم میتواند یکی از عوام پیشبینی کننده قو انایزه تحصیلی در دوره
دانشجویی باشد .انتظار میرود دانش آموزانی که انایزه تحصیلی باالتر در دوره دبیرستان داشته
اند و معدل تحصیلی باالتر هم به تبع آن کسب کرده اند ،در دوران تحصیلی دانشااهی هم
انایزه تحصیلی باالتر داشته باشند .این نتیجه میتواند حاکی از آن باشد که انایزه تحصیلی را
میتوان حتی قب از دوره دانشجویی و در دوره دانش آموز ایجاد نمود .از سو دیار بنظر میرسد
انایزه تحصیلی مناسب شک گرفته از دوره دانش آموز میتواند در دوره تحصیالت دانشااهی
هم تداوم داشته باشد .اوبته برا نتیجه گیر دقیقتر باید سطح انایزه تحصیلی دوره دبیرستان و
دوره دانشااه را در تحقیقی ﻃووی مورد بررسی قرار داد.
نتای تحلی واریانس و آزمون تعقیبی انجام شده حاکی از آن است که انایزه تحصیلی گروه
تحصیلی فنی شام رشتهها مختل

مهندسی نسبت به گروهها تحصیلی علوم پایه و علوم

انسانی بیشتر است .علت این تفاوت میتواند کاربرد تر بودن رشتهها فنی باشد یا اینکه بدوی
اینکه دانشجویان رشتهها فنی چشم انداز روشن تر از آینده کار خود دارند انایزه بیشتر در
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مورد بکارگیر
ملمو
بر اسا

احتماوی مطاوب آموخته شده در دنیا

واقعی دارند و بنحو

میتوانند به ﻃور

تر با مطاوب آموخته شده ارتبا برقرار کنند.
نتای حاص از این ﻃرح انایزه تحصیلی دانشجویان در سال اول تحصی بیشتر از سال

آخر تحصی میباشد .این تفاوت در انایزه تحصیلی میتواند دالی مختلفی داشته باشد .یکی از
دالی احتماوی میتواند برآورده نشدن برخی از تصورات دانشجویان در حین تحصی باشد .معموالً
دانشجویان بنا به مقتضا سنی خود قب از شروع تحصی در واحد دانشااهی و ترمها اول
تحصیلی تصورات آرمان گرایانه در مورد روند و آینده تحصی و شغ آینده خود دارند که با گذشت
زمان و گاهاً مشاهده برخی از واقعیتها موجود نوعی احسا
احسا

ناکامی در تحقق اهداف آرمانی خود

میکنند و برخی هم با مشاهده اینکه سعی بیشتر آنها در زمینه تحصی چندان مورد توجه

قرار نمی گیرد یا به تصور اینکه فایده ا ندارد دچار روزمرگی و نوعی عادت به خواندن شب
امتحانی و گرفتن نمره قبووی میشوند.
یافتهها این تحقیق حاکی از آنست که انایزه تحصیلی دختران بطور معنادار بیشتر از پسران
است .ذکایی ( )2006در تحقیقی که به منظور سنجش گرایش دانش آموزان نسییبت به
ارزشها تحصیلی انجام داد نتیجه گرفت که عالقه به تحصی در دختران به ﻃور معنا دار از
پسییران بیشتر است ،می و انتخاب شخصی در آنها برا ورود به دانشااه بیشتر است ،با تفاوت
معنا دار بیش از پسران تمای به ادامه

تحصیالت خود ،صرف نظر از فرصتها شییغلی،

دارند و نیز از انایزه

باالتر برا کسییب مییدارج عاوی تحصیلی برخوردارند .در انتخاب رشته

تحصیلی و انایزه

شخصی وزوم

ادامه تحصی جهت گیر ها فراماد و توجه به عالقه

کسب علم فی نفسه بیش از رسیدن به رفاه ماوی و یا وجود بازار کار یا درآمدزا بودن رشته
تحصیلی در دختران قو تر از پسییران است و برا آن در جهت موفقیت بیشتر در مسیر زندگی و
گذرموفق به بزرگساوی اهمیت ابزار و نهایی بیشتر قائ اند

مشابه ا از تحقیق خود میگیرده.

مؤمن زاده( )2004عوام اجتماعی چون بیکار تحصیلکرده ها یا اشتغال نامتناسب با رشته
تحصیلی را عام کاهش نارش مثبت به تحصی میداند و ﻃبیعی اسیت کیه ایین معض
اجتماعی در رابطه با پسران بیشتر مطرح است .در حاوی که دختران بیش از آنکه بیهتحصی به
عنوان وسیله ا

مستقیم بیرا

اشیتغال بنارنید ،تحیصی را وسییلها

ب ی را

کسب موقعیت
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اجتماعی ،احترام و منزوت و گسترش دید و افق فکر میدانند .بنابراین نارش مثبتتر دختران به
تحصی و تالش برا موفقیت در آنان امر ﻃبیعی است.
از محدودیتها این ﻃرح میتوان به روش آمار استفاده شده یعنی همبستای و رگرسیون اشاره
نمود که نمی توان تحلی علی کام از آنها نمود .کنترل نداشتن کام بر تمام متغیرها مزاحم
به علت تنوع و گوناگونی و فرهنای و شرایط اقلیمی از دیار محدودیتها این پژوهش میباشند .در
پایان پیشنهاد میشود در تحقیقها آتی در این زمینه از نمونهها جامع تر در سطوح منطقه ا و
ملی و ازسایر روشها تحقیق مانند روش ﻃووی و روشها آمار مانند تحلی مسیر استفاده
شود .همچنین توصیه میشود در ﻃرحها بعد به بررسی سایر عوام مؤثر احتماوی دیار در
انایزه تحصیلی پرداخته شود.
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