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مقدمه

كرد تحصيلي آنان غيرنقش بسزاي عالقه در عملكرد كودكان و بزرگساالن به ويژه عمل

آموزان و اهميت عالقه در توجه و يادگيري افراد به ويژه دانشوجود با . قابل انكار است

 رضايت  روانشناختي بسيار كمتر از مفاهيمي چون انگيزش تحصيلي ويدانشجويان، اين سازه

هدفگرايي  تحصيلي با مفاهيمي همچون ي عالقه به رشته.بررسي شده استتحصيلي 

داليل و هدفگرايي تحصيلي منظور از .  ارتباط نزديكي دارد2 تحصيليو انگيزش1صيليتح

هاي تحصيلي خود دنبالآموزان در درس خواندن و ساير فعاليتمقاصدي است كه دانش

آموزان چگونه در مورد خود، لذا اين موضوع اهميت دارد كه مشخص شود دانش. كنندمي

هاي تحقيقات با توجه به يافته). 1988، 3ايمز و آرچر(د كننتكليف و عملكردشان فكر مي

ذيلآموزان را شامل موارد گيري هدفگرايي تحصيلي دانشبر شكل مؤثر توان عواملمتعدد مي

، نگرش )1991، 4ونتزل(ها ها و موفقيت شكستيتجارب گذشته، تاريخچه: دانست

، عقايد معلم و ساختار كالس )1987ايمز و آرچر، (آموز، اهداف و عقايد والدين دانش

اي ، احساس تعلق، مسئوليت پذيري اجتماعي، اهداف رابطه)1997، 5پاتريك، هيكس و رايان(

دو نوع ). 1986، 7دوك و لگت( خودپنداره  وو عزت نفس) 1999، 6آندرمن(و موقعيتي 

 و 8رياند تحت عنوان اهداف تبحه شدهيهاي اهداف پيشرفت اراظريههدفگرايي كه در ن

هدفگرايي تبحري عبارتست از گزارش ). 1988ايمز و آرچر، (اند بندي شده طبقه9عملكردي

ها و دانش  درك مفاهيم درسي، كسب مهارتيآموز و باورهاي خود در زمينهخود دانش

اهداف تبحري . ه وابسته بودن تبحر به كوشش فرديجديد، تمركز بر يادگيري مطالب و باور ب

 همراه است كه شامل سطوح باالتر كارآمدي تحصيلي، تكليف مداري، عالقه، با پيامدهايي

انگيز و استفاده از راهبردهاي يادگيري شناختي، تالش و پافشاري در برخورد با تكاليف چالش

1- Academic goal orientation
2- Academic motivation
3- Ames & Archer
4- Wentzel
5- Patrik, Hicks, & Rayan
6- Anderman
7- Dweck & Legget
8- Mastery aimes
9- Performance aimes
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يدر مطالعه). 1989، 2 نيكولز؛1991، 1ميدگلي و ماهر( است يفراشناختي و خودگردان

پذيري اجتماعي، ادراك ه شد چند متغير از جمله مسئوليتنشان داد) 1380(يخچالي حاجي

گرايي تبحري آموزان از اهداف تبحري والدين و معلم و تعلق به مدرسه با هدفدانش

. همبستگي چندگانه دارد

ش تحصيلي ارتباط نزديكي دارد، انگيزيهايي كه با عالقه به رشتهيكي ديگر از سازه

افت تحصيلي بامرتبط يك عامل مهم  پيشرفتيانگيزهوزش،هاي آمدر نظريه. تحصيلي است

 افراد)1985 (5ريان دسي و 4 تعييني- خودييهبراساس نظر). 1977، 3بال(شودمحسوب مي

گيري انگيزش بيروني، انگيزش  افراد با جهت:دنشوبندي ميگيري طبقهدر سه نوع جهت

رفتار افرادي كه داراي انگيزش دروني هستند، براساس اين نظريه . دروني و افراد بدون انگيزه

دهند ديگران يا عوامل بيروني بر عملكردشان كند، يعني آنان اجازه نمياز درون نظم پيدا مي

پردازد كه براي مثال، فردي با انگيزش دروني زماني به خواندن درس رياضي مي. ثير بگذارندأت

مند ني لذت خواهد برد كه به آن رشته عالقه و به احتمال زياد زماداز خواندن آن لذت ببر

ي نحوهيگيري دربارهتصميم فرصت افراد تعييني معتقد است كه بايد به- ود خينظريه. باشد

تحقيقات انجام شده در اين .  كنترل باشد احساسمدي برآدر داد تا پيششان رارفتار و تفكر

تعييني را -وعي كنترل فرد از ادراك خودهاي بيروني، به نزمينه، حاكي از آن است كه پاداش

هاي مديريتي و آموزشي رايج، بزرگساالن به حفظ كنترل روشدر همچنين . دهدكاهش مي

. شودهاي تحصيلي مي باعث كاهش انگيزش دروني براي فعاليتكهپردازند آموزان ميدانش

، براي انجام تكاليفرساني او پيشي گيرد يا وقتياطالع بر نقش درسوقتي نقش ارزيابي م

-مرزهاي انعطاف ناپذيري قرار دهد، نتايج احتمالي آن كاهش سطح كنترل ادراك شده يا خود

گيري خودمختاري است، به در مقابل، وقتي دانشجويان با استادي كه داراي جهت. تعييني است

وند و شفعاليت بپردازند، به انتخاب تكاليف، تعقيب عاليق خود و حل مسايل تشويق مي

انگيزش دروني در آنها افزايش خواهد يافت و از اين طريق منجر به افزايش عزت نفس آنان 

1- Maeher & Midgley
2- Nicholls
3- Ball
4- Self- determination
5 - Deci & Ryan
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براساس تحقيق ميكولون، والرند، گروزت ). 1981، 1دسي، اسكوارتز، شين من و ريان(گردد مي

 دروني و عملكرد ي انگيزه،4گيري خودمدار با جهت3گراكاملدانشجويان ) 2005 (2و كاردينال

از سوي ديگر، دانشجوياني كه . ي دارندحصيلي بهتر و سازگاري روانشناختي باالترت

 دارند، خود تعييني آنها در انگيزش و عملكرد تحصيلي 5مدارگيري جامعهگرايي با جهتكامل

.تري دارندپايين است و در نتيجه سازگاري روانشناختي ضعيف

 تحقيقيپيشينه

 اين ي انگيزش تحصيلي در ايران، به بررسي رابطهيزمينهاغلب مطالعات انجام شده در 

 منظري توكلي، ؛1374 قاسمي پيربلوطي، :به طور مثال(اند متغير با پيشرفت تحصيلي پرداخته

بيني  نشان داده شد كه چهار عامل در پيش)1384(در تحقيق بحراني ). 1371،  و باقري1375

ياين متغيرها عبارت بودند از دورنماي رشته. تاسدار  معنيآموزانانگيزش تحصيلي دانش

.آموزان، جنسيت، معدل نمرات درسي و تحصيالت والدينتحصيلي از نظر دانش

 انجام شده است و تأثير عالقه بر يادگيري و عملكرد  عالقهي در زمينهي زياديهاپژوهش

عالقه يك متغير هيجاني ). 2007، 6ابرنتس، سيبرا و ليگز(افراد به اثبات رسيده است براي مثال 

هاي منحصر به فرد است، به عالوه اثرات عالقه بر فرايندهاي تحصيلي توسط يافته

تحصيلي عالقه به هاي  در پژوهش).2006هيدي، (شناختي نيز حمايت شده است عصب

 و 7 زودر، نقل 2000، 1990هيدي، (سازي شده است صورت شخصي و موقعيتي مفهوم

 شخصي عبارت است از گرايش نسبتاً پايدار يادگيرندگان كه مبتني يعالقه). 2009همكاران، 

 موقعيتي نيز به گرايش روانشناختي يعالقه. استها بر ارزش، اعتقاد و دانش شخصي آن

). 2009زو و همكاران، (شود، اشاره دارد  مييادگيرندگان كه توسط محرك محيطي برانگيخته

 داراي ميل دروني ،كنند مي شخصي كسبيبااليي در عالقههاي آموزاني كه نمرهدانش

1- Deci, Schwartz, sheinman, & Ryan
2- Miquelon, Vallerand, Grouzet, & Cardinal
3- Perfectionist
4- Self- oriented
5- Socially described
6- Abrantes, Seabra, & Lages
7- Zhu & et al
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 موضوع مورد عالقه خود هستند يهايي براي يادگيري بيشتر دربارهقوي به يافتن فرصت

 و مفهوم 2 شخصييو همين ويژگي است كه ميان عالقه) 2002، 1بوكارت و بوسكولو(

 شخصي ي بر خالف عالقه3وقعيتي ميعالقه. سازد مي دروني پيوندي ژرف برقراريانگيزه

ممكن است در تعامل با يك شخص، متن يا يك محيط ويژه به وجود آيد و به همين علت نيز 

).2002بوكارت و بوسكولو، (به شرايط محيطي و طبيعت وابسته بوده و ناپايدارتر است 

ت درصد از ظرفي13حدود  تنها 1370-1376 زماني يهدبر آمار موجود در بازبنا

 نفر اول آزمون كارشناسي ارشد 1373در سال . دادند ميمند تشكيلرا افراد عالقهها دانشگاه

به نظر). 1389، مهرنوخليلدرنقل ( عمران بوده است يالتحصيل رشته فلسفه، فارغيرشته

430ي يعقوبياكنون همچنان ادامه داشته است، تا جايي كه به گفتهرسد كه اين وضعيت تمي

 تحصيلي خود عالقه ندارند و افت تحصيلي در يصد از دانشجويان ايراني به رشتهدر

هاي با توجه به گفته). 1387يعقوبي، (كننده است دانشجويان، به ويژه دانشجويان پسر نگران

انجام چنين مطالعاتي .ضروري استامري تحصيلي در دانشجويان يبه رشتهعالقه  بررسي باال

 تحصيلي است، اما اطالعات يگيري براي سنجش عالقه به رشتهابزار اندازهمستلزم وجود يك 

به طور  روانشناختي يدهد كه در ايران مقياسي براي سنجش اين سازه ميدر دسترس نشان

. وجود نداردويژه 

يك  براي  تحصيلي را منحصراًي عالقه به رشتهموجود در اين زمينه،هاي  مقياساغلب

. اندرفتهتر در نظر گاند و يا آن را به صورت جزيي از يك مقياس كلييده خاص سنجيرشته

ياز رشتهدر پژوهشي به بررسي رضايتمندي ) 1383(براي مثال فتاحي، جوادي و نخعي 

1خود اي  ماده14اند و در ميان مقياس  دندانپزشكي پرداختهيدانشجويان رشتهتحصيلي در 

كور مقياس مذ) صاحبنظران(ايي محتوايي رو. اندته اختصاص دادهمندي به رشماده نيز به عالقه

در پژوهشي ديگر ارفعي، اميرعلي .  ذكر شده است70/0ونباخ آن و ضريب آلفاي كر89/0

22 تعداد،90/0)روش بازآزمون(، در مقياسي با ضريب پايايي )1387(اكبري و علوي مجد 

نيز ) 1387(عبدي و آقابابا . اندمايي اختصاص داده مايماده به عوامل مرتبط با عالقه به رشته

1- Boekaerts & Boscolo
2- Personal interest
3- Situational interest

 سرپرست وقت دفتر مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-1
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 داوطلبان يبر انتخاب رشتهخود كه جهت بررسي عوامل مؤثر اي  ماده12يدر پرسشنامه

ي گويه نيز براي عالقه1اختصاص يافته به عوامل فردي هاي ، از ميان گويهشده استساخته 

 مقياس نيب آلفاي كل اير ض كه به ذكر استالزم. اند مورد نظر اختصاص دادهيفرد به رشته

. است75/0 و ضريب آلفاي مربوط به عوامل فردي نيز 82/0

كلي استفاده شده و يا اينكه عالقه هاي بيشتر از مقياسخارج از كشور نيز هاي در پژوهش

در پژوهشي براي مثال . شده است تحصيلي پيش از ورود به دانشگاه سنجيده يبه رشته

2 تحصيليي عالقهيموفق به ساخت پرسشنامهمحققين ) 1993، 1كرپ، ويلد و وينتلر، شيفل(

.  سؤال است9ي ماده است، البته شكل كوتاه آن دربردارنده18ه داراي  اين پرسشنام.شدند

با استفاده از روش بازآزمايي و روش آلفاي اين پرسشنامه را پايايي) 1993(شيفل و همكاران 

هاي نزديك به هاي ديگري در زمينه مقياس.اند كرده گزارش90/0 و 67/0ب ترتيكرونباخ به 

) AMS(طور مثال مقياس انگيزش تحصيلي عالقه همچون انگيزش تحصيلي ساخته شده به

 توسطساخته شد كه در تحقيقات زيادي از جمله در ايران) 1992( و همكاران 3توسط والرند

با توجه به اين شرايط، ساخت و اعتباريابي مقياسي .رفتمورد استفاده قرار گ) 1384(بحراني 

.رسدگيري عالقه به رشته تحصيلي الزم به نظر ميبراي اندازه

هدف تحقيق

در  تحصيلي يعالقه به رشتهگيريساخت مقياسي جهت اندازهپژوهش حاضر در پي 

كيد و بررسي قرار أ به ايران مورد تمربوط و شرايطبود كه بدين منظور عواملدانشجويان 

.گرفته است

تحقيقشناسيروش

روش تحقيق

.باشدسازي ميهاي توصيفي از نوع آزمونتحقيق از نوع تحقيق حاضرروش 

1- Schiefele, Krapp, Wild, & Winteler
2- Academic Field Interest Questionnaire (AFIQ)
3-  Vallerand & et al
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گيريجامعه و روش نمونه

-88ر سال تحصيلي اين پژوهش شامل تمامي دانشجوياني است كه د آماري يجامعه

ينمونه. ر اهواز در حال تحصيل بودندشاپوهاي شهيد چمران و جندي در دانشگاه1387

-علوم انساني، فنيهاي از دانشجويان رشته)  پسر109 دختر و 171( نفر 280پژوهش 

اي  چند مرحلهايخوشهگيري  نمونهمهندسي، علوم پايه و علوم پزشكي بودند كه با روش

.برگزيده شدند

آوري اطالعاتجمعابزار 

منابع و متون در دسترس و با  تحصيلي با توجه به يشتهالقه به ربراي ساخت مقياس ع

 پس از چند  شدند و سرانجامنوشتهمقياس مقدماتي هاي  ماده،اساتيد مربوطهنظر استفاده از 

مقياس تهيه شده داراي پنج هاي ماده.  ماده براي مقياس نهايي برگزيده شد44،مرحله بررسي

بايست يكي از اين پنج  ميخيلي كم بود كه دانشجو خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و يگزينه

 مربوط به هر  با همكاري اساتيد،هاكالس تصادفيپس از انتخاب.ندنگزينه را انتخاب ك

آنان  تحصيلي داده و از يكالس به كل دانشجويان حاضر در كالس يك مقياس عالقه به رشته

.ندپاسخ دهها خواسته شد صادقانه به سؤال

هال دادهروش تحلي

هاي پژوهش با آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي داده

افزار  نرميپيرسن و آمار استنباطي همچون ضريب آلفاي كرونباخ و تحليل عوامل بوسيله

SPSS-16مورد تحليل قرار گرفتند  .

هاي تحقيقيافته

براي انجام تحليل ها  قابليت مادهKMOزمون ابتدا با انجام آها براي تجزيه و تحليل داده

براي تحليل عوامل ها  قابليت ماده945/0عوامل بررسي شد و با توجه به ضريب بدست آمده 

براي تحليل ها  مناسب بودن دادهيدهندهسپس با اجراي آزمون بارتلت كه نشان. تأييد گرديد
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.دار است معني001/0ر سطح  د)303/8147(مقدار بدست آمده كه ص شد عوامل است مشخ

 در نهايت .از نوع واريماكس استفاده شد) ناهمبسته(از چرخش متعامد ها براي تحليل داده

. استخراج را سه عامل پيشنهاد داد تعداد عوامل قابل)1نمودار  (آزمون اسكري

 نمودار اسكري. 1نمودار 

 عوامل، طرح سه عاملي پذيرفته داشتن محتوايو با در نظر نتايج اين آزمونبا توجه به 

پس از انجام تحليل عوامل در قالب مقياسي با اي  ماده44به اين ترتيب مقياس مقدماتي . شد

، ) ماده16(دروني يعالقه: اين سه عامل به ترتيب عبارتند از.  شدآماده ماده و سه عامل 29

هاي  مادهيدارندهدومين عامل دربر. )ماده7 ( اجتماعيمنزلت و ) ماده6(اختيار و پايداري 

 بيشتر يبرابر با نمرهها معني كه نمرات كمتر در اين ماده بدين؛معكوس با بارهاي منفي است

 آزادي فرد در انتخاب رشته و تمايل به عامل اختيار و پايداري عمدتاً. در كل مقياس است

اين مقياس ) 510/0(كمترين بار عاملي . سنجد تحصيلي خود را ميي تحصيل در رشتهيادامه

دوم جاي گرفته  تحصيلي در جمع دوستان است كه در عامل يمربوط به ماده دفاع از رشته

 نگرش مثبت مردم نسبت به دانشجويان يمربوط به ماده) 836/0(عاملي است و بيشترين بار 

عوامل هاي  مادهيهندهنشان د1جدول .  تحصيلي فرد است كه در عامل سوم قرار دارديرشته

.استها مادهگانه به همراه بار عاملي هر يك از سه
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 تحصيليي مقياس عالقه به رشتهيگانهو بارهاي عاملي عوامل سهها ماده. 1جدول 

عامل/ ماده
بار عاملي

)درونيعالقه (عامل اول 

شماره ماده در 
مقياس 
مقدماتي

727/0 درسيهاي به فعاليتلذت بردن در هنگام پرداختن  3
715/0 مرتبط با رشته در اوقات فراغتهاي مطالعه كتاب 16
713/0 مطالعه آزاد در دامنه رشته تحصيلي 9
677/0 ارتباط با اساتيد رشته تحصيلي 20
662/0 احساس آرامش به علت رشته تحصيلي 2
662/0 درسهاي اشتياق در كالس 10
648/0 جكاوي و دقتبرانگيخته شدن حس كن 40
636/0 جالب و ارضاكننده بودن رشته تحصيلي 43
634/0 ميزان عالقه به رشته تحصيلي 1
630/0 تمايل به مرتبط بودن رشته تحصيلي در تحصيالت تكميلي با رشته فعلي 11
617/0 لذت بردن از فهم مطالب جديد در دامنه رشته تحصيلي 19
592/0 يليميزان رضايت از رشته تحص 26
574/0 ميزان تالش در جهت عالقه مند ساختن ديگران به رشته تحصيلي 31
536/0 تمايل به مرتبط بودن رشته تحصيلي و شغل 12
524/0 تأثير عالقه به دروس تخصصي رشته تحصيلي در انتخاب آن رشته 27
521/0 آتيهاي اهميت دادن به رشته تحصيلي در برنامه ريزي 17

)اختيار و پايداري(عامل دوم 

667/0- ميزان تمايل به تغيير رشته در صورت امكان 41
666/0- ميزان احساس حقارت به دليل رشته تحصيلي در جمع دوستان 24
617/0- انتخاب رشته به اجبار ديگران 29
608/0- سرخوردگي به دليل رشته تحصيلي در جمع افراد داراي رشته تحصيلي بهتر 13
571/0- احساس ترديد در مورد مفيد بودن رشته تحصيلي 7
510/0 دفاع از رشته تحصيلي در جمع دوستان 18

) اجتماعيمنزلت(عامل سوم 

836/0 نگرش مثبت مردم نسبت به دانشجويان رشته تحصيلي فرد 42
783/0 اعتقاد مردم به بااستعداد بودن دانشجويان رشته تحصيلي فرد 44
731/0 ه تحصيليپرستيژ رشت 37
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عامل/ ماده
بار عاملي

)درونيعالقه (عامل اول 

شماره ماده در 
مقياس 
مقدماتي

718/0 نظر فرد در مورد شأن اجتماعي رشته تحصيلي اش 15
610/0 داشتن احساس خوب هنگام شنيدن نام رشته تحصيلي 6

557/0
داشتن احساس خوب هنگام معرفي خود به عنوان دانشجوي اين رشته در 

جامعه
38

551/0 تحصيليهاي داشتن حرفي براي گفتن در مقابل ساير رشته 23

 تحصيلي دانشجويان و يه رشتهشده مقياس عالقه ب واريانس تبيينيدهنده نشان2جدول 

.  آن استعوامل سازنده

 تحصيلييواريانس تبيين شده مقياس عالقه به رشته. 2جدول 

واريانس
تجمعي درصد كل

عامل

70/21 70/21 55/9 )درونيعالقه (عامل اول
63/38 93/16 45/7 )اختيار و پايداري(عامل دوم
42/52 78/13 06/6 ) اجتماعيمنزلت(عامل سوم 

 درصد 42/52 تحصيلي در مجموع ي مقياس عالقه به رشته2به اطالعات جدول با توجه 

 نيز مقادير ميانگين و انحراف استاندارد مقياس 3دول در ج. كند مي را تبيينكلاز واريانس 

.ه شده است تحصيلي نشان داديعالقه به رشته

 تحصيليي ميانگين و انحراف استاندارد مقياس عالقه به رشته. 3جدول 
انحراف استاندارد ميانگين مقياس

90/12 16/54 )عالقه دروني(عامل اول 
77/4 63/23 )اختيار و پايداري(عامل دوم 
28/6 25/25 )منزلت اجتماعي(عامل سوم 
89/20 00/103 كل مقياس

شود، ميانگين و انحراف استاندارد محاسبه شده براي مي مشاهده3 در جدول همانطور كه
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جدول اين ساير مقادير بدست آمده نيز در . است89/20 و 103كل مقياس به ترتيب برابر با 

. قابل مشاهده است

 مقياس1پايايي

 آلفاي اديرمق. آن محاسبه شد)آلفاي كرونباخ (همساني درونيپايايي مقياس، براي سنجش 

. قابل مشاهده است4در جدول بدست آمده كرونباخ 

مقياس عالقه تحصيلي) آلفاي كرونباخ( مقادير همساني دروني . 4جدول شماره 

مقدار آلفا هاتعداد ماده مقياس

94/0 16 )درونيعالقه (عامل اول 
79/0 6 )اختيار و پايداري(عامل دوم 
89/0 7 )عي اجتمامنزلت(عامل سوم 

95/0 29 كل مقياس

اين . شود مي مشاهده4گانه و كل مقياس در جدول ضرايب بدست آمده براي عوامل سه

 و كل 89/0، عامل سوم 79/0، عامل دوم 94/0ضرايب به ترتيب برابر است با عامل اول 

. همساني خوب اين مقياس هستنديدهندهنشان، كه همگي 95/0مقياس 

 مقياس2اعتبار

 تحصيلي ياعتبار مقياس عالقه به رشتهبراي بررسينجايي كه هيچ آزمون مشابهي از آ

تر بود و به طور مستقيم كليها كه از ديگر ماده) 1ماده (مقياس هاي از مادهيكي يافت نشد،

كرد، برگزيده شد و بين اين ماده  ميگيرياندازهها  آن تحصيلييرا به رشتهها  آزمودنييعالقه

ضريب همبستگي ميان اين ماده و كل .محاسبه شد ضريب همبستگي ،قياس مواد مو ساير

همبستگي ميان اين هاي ضريب.  اعتبار باالي آزمون استبيانگر است كه 82/0مقياس برابر با 

 و 59/0، عامل دوم، 83/0عامل اول :  عبارت است از نيزگانهماده و با هريك از عوامل سه

1- Reliability
2- Validity
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. دار است معني01/0همگي در سطح ، كه 61/0عامل سوم، 

 عالقه به رشته كل مقياسدر ها  آزمودني مقادير ميانگين و انحراف معيار5جدول 

.تحصيلي و به تفكيك رشته تحصيلي ذكر شده است

تحصيليمختلف هاي  رشتهدر تحصيلي يميانگين و انحراف معيار در متغير عالقه به رشته. 5جدول 

انحراف معيارميانگينتعدادرشته تحصيليمتغير
9014/9747/21علوم انساني

8265/10572/18 مهندسي-فني
5937/9981/20علوم پايه

3597/11712/16علوم پزشكي
 مقياسكل

26600/10389/20كل

 بيشترين ميانگين مربوط بهاين مقياسدر شود ميشاهدهم5همانطور كه در جدول

مهندسي - فنيهاي و پس از آن به ترتيب رشته) 97/117(لوم پزشكي است  عيرشته

 براي بررسي ميانگين نمرات .را دارندها بيشترين ميانگين) 37/99(و علوم پايه ) 65/105(

مهندسي، علوم پايه و - علوم انساني، فنيهاي  تحصيلي در چهار گروه رشتهيعالقه به رشته

دهد  مينشان) =001/0P و =38/10F(نتايج . يانس انجام شدعلوم پزشكي آزمون تحليل وار

نتايج حاصل از پيگيري آزمون . داري وجود دارداين چهار گروه تفاوت معنيهاي كه بين نمره

 تحصيلي ميان ي مقياس عالقه به رشته كلي نمرهدرها تفاوت ميانگينشفه نشان داد كه 

. تاسدار  معنيهاساير رشته پزشكي و يرشته

گيريبحث و نتيجه

 يك فقدان تحصيلي در عمكرد تحصيلي دانشجويان، يبا توجه به نقش مهم عالقه به رشته

 تحصيلي در ايران و خارج از ي مناسب براي سنجش عالقه به رشتهيمقياس منتشر شده

قدان شايد ف. سازد ميمند هستند با مشكل مواجه، پژوهشگراني را كه به اين حيطه عالقهكشور

ناشي از عدم نياز در ساير كشورها  دانشجويان تحصيلييمقياسي براي سنجش عالقه به رشته

يآنان به چنين مقياسي باشد و اين امر با توجه به آزادي نسبي دانشجويان در انتخاب رشته
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اما نبودن چنين مقياسي در ايران با توجه به. قابل توجيه استها در بسياري از كشورتحصيلي 

داراي شأن اجتماعي باال و اجباري بودن نسبي هاي فشار اجتماعي قوي براي انتخاب رشته

، با توجه به اين امر.سازد مي بررسي تأثير اين عامل را بر دانشجويان دشوارانتخاب رشته

 دروني، اختيار ي با سه عامل عالقه در تحقيق حاضر تحصيليي مقياس عالقه به رشتهساخت

 تحصيلي در ابعاد گوناگون يو منزلت اجتماعي قادر است عالقه افراد را به رشتهي  پايدارو

ها، خوشايند، نگرشهاي و احساسها  دروني، هيجانيدر خرده مقياس عالقه. گيري كنداندازه

عالقه به . شود مياش بررسي تحصيليي دروني و رفتارهاي شخص در ارتباط با رشتهيانگيزه

 دروني شخص را به يميزان عالقهكه  دروني دارد يارتباط تنگاتنگي با انگيزه تحصيلييرشته

. سنجد ميبيرونيهاي ها و انگيزهاش، بدون در نظر گرفتن مشوقرشته تحصيلي

آزادي فرد در انتخاب  ميزان ، تحصيلييدومين خرده مقياس از مقياس عالقه به رشته

با توجه به اينكه . كند ميگيرياش اندازه فعلييه تحصيلي و پايداري او را در رشتيرشته

اين خرده مقياس منفي است و در واقع ميزان اجبارهاي محيطي در امر انتخاب رشته هاي ماده

مقياس به صورت گذاري اين خردهسنجد، نمره مياشو ترديد فرد را در رشته تحصيلي

.باشد ميياس كلي بدست آمده همسو با مقيمعكوس است و بنابراين نمره

و نظرات جامعه و اطرافيان ها  نگرشيبرگيرندهخرده مقياس سوم از مقياس حاضر در

در .  افراد بگذارديتواند اثرات عميقي بر عالقه مي تحصيلي اوست كهي رشتهيشخص درباره

با )  درونييعالقه( تحصيلي خرده مقياس اول يتوان گفت در مقياس عالقه به رشته ميكل

)1985، رياندسي و  ( درونييو انگيزه) 2009زو و همكاران، ( شخصي يمفهوم عالقه

شان بر اساس گرايش افراد را به رشته تحصيليبه عبارت ديگر، .سازد ميپيوندي ژرف برقرار

تواند به  مينيز) منزلت اجتماعي(خرده مقياس سوم . سنجد ميهاارزش و اعتقاد شخصي آن

ي و انگيزه)2009زو و همكاران،  (قعيتي موي محيطي و مشابه با عالقهيهعنوان يك مؤلف

 شخصي ي موقعيتي بر خالف عالقهيعالقه.  در نظر گرفته شود)1985، رياندسي و (بيروني 

ممكن است در تعامل با يك شخص، متن يا يك محيط ويژه به وجود آيد و به همين علت نيز 

.ته بوده و ناپايدارتر استبه شرايط محيطي و طبيعت وابس

 مستقل از عامل اول يمؤلفهبه صورت يك ) اختيار و پايداري(رسد عامل دوم  ميبه نظر

ادامه تحصيل ا آزادي وي در ي تحصيلي ي رشتهشايد ميزان آزادي فرد در انتخاب. و سوم است
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،  فعلييصيل در رشته ادمه تحاشده در رد يتر، احساس اختيار ادراككلي و به بيان  رشتهدر آن

) بنا به اطالعات در دسترس( تحصيلي باشد كه تا به حال ي ديگري از عالقه به رشتهيمؤلفه

.سازي نشده استمفهوم

ي از نظر عالقه به رشته)5جدول (نتايج اين پژوهش از سوي ديگر با در نظر گرفتن 

در تبيين اين . داري وجود دارديتفاوت معنها  علوم پزشكي و ساير رشتهيتحصيلي ميان رشته

 پزشكي در ايران داراي شأن اجتماعي بسيار بااليي است و فشار يتوان گفت كه رشته مييافته

 در ، بسيار قوي است هنوزاجتماعي در ايران معموالً در جهت انتخاب اين رشته دانشگاهي

تواند ناشي از اين امر  مي پزشكي تحصيلي در دانشجويانينتيجه باال بودن عالقه به رشته

.ييد بيشتري بر اعتبار پرسشنامه داردأ اين يافته به صورت غيرمستقيم ت.باشد

 تحصيلي، مقياسي يبا توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش مقياس عالقه به رشته

با در نظر گرفتن هدف اين پژوهش كه ساخت و اعتباريابي يك مقياس . معتبر و پاياست

توان گفت اين مقياس تا حد زيادي  مي تحصيلي است،يي سنجش عالقه به رشتهمناسب برا

 تحصيلي در مقايسه با يمقياس عالقه به رشته. استساخته هدف پژوهش را برآورده 

)1387( عبدي و آقابابا ي و پرسشنامه)1993( تحصيلي شيفل و همكاران ي عالقهيپرسشنامه

از . سنجد مي را در دانشجويان تحصيلييالقه به رشتهتر است و به طور ويژه عاختصاصي

) 1383(و فتاحي و همكاران ) 1387(ارفعي و همكاران هاي طرفي اين مقياس از مقياس

آلفاي (همساني دروني . تحصيلي را بسنجدهاي تواند عالقه به تمام رشته ميتر است وكلي

 و به استباالي اين آزمون مساني دروني هكه بيانگر  است 95/0اين مقياس برابر با ) كرونباخ

در كل پايايي و اعتبار . ساخته شده در ايران باالتر استهاي مراتب از ضرايب آلفاي مقياس

انساني هاي  تحصيلي بيانگر شايستگي آن براي كاربرد در پژوهشيمقياس عالقه به رشته

هر عامل هاي مبستگي ميان مادهمقدماتي مقياس، انسجام و ههاي با توجه به تعداد ماده. است

شاپور شهيدچمران و جنديهاي دانشگاهاز آنجايي كه پژوهش حاضر در . بسيار مطلوب است

مورد ها  و ساير دانشگاهآموزيدانشهاي  تعميم نتايج آن به نمونه،انجام گرفته استاهواز 

 از جمله ،مختلفاي هاين مقياس در نمونهشود  مي پيشنهادبراي چنين اهدافي. ترديد است

مجدداً ديگر هاي آموزان، و در صورت امكان با شيوهو دانشها  ساير دانشگاهدانشجويان

 مشابه امكان به دست آوردن اعتبار آن ي، زيرا با توجه به فقدان پرسشنامهاعتباريابي شود
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شده شود نقش احساس آزادي ادراك همچنين به پژوهشگران توصيه مي. دشوارتر بوده است

 خود را بيشتر مورد بررسي ي فعلي در ميزان عالقه به رشتهيدر ادامه دادن يا رها كردن رشته

.قرار دهند

 تحصيلي را افزايش داد، يتوان عالقه به رشته آنان ميياز جمله پيشنهادهايي كه بوسيله

فراهم ،)1981دسي و همكاران، (پذيري در تكاليف  و انعطاف به دانشجويانفرصت تفكردادن 

 در دانشجويانپذيري اجتماعياحساس تعلق و مسئوليتنمودن شرايطي جهت افزايش 

 تحصيليهاي دورنماي رشته بهتر شدن جهت و بهبود وضعيت اشتغال)1999آندرمن، (

.باشدمي از ديد دانشجويان)1384بحراني، (مختلف

عمناب

مندي به تحصيل عالقه). 1387. (مجد، حميدارفعي، كتايون، امير علي اكبري، صديقه و علوي

مجله . علوم پزشكيهاي در رشته مامايي و عوامل مرتيط به آن در دانشجويان دانشگاه

-32، 1، خدمات بهداشتي درماني شاهرود دانشگاه علوم پزشكي ودانش و تندرستي

28.

.22- 26، 4شتم، ، دوره هتربيت. ثير انگيزش در پيشرفت تحصيليأت). 1371(باقري، مسعود 

آموزان متوسطه استان فارس و عوامل مطالعه انگيزش تحصيلي دانش). 1384(بحراني، محمود 

.104- 115، 4، 22، دوره  علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيرازيمجله. همبسته با آن

رابطه پيشايندهاي مهم هدفگرايي تبحري و رابطه آن با ). 1380(يخچالي، عليرضا حاجي

 كارشناسي ارشد ينامهپايان. آموزان دبيرستانياش در دانشمدهاي برگزيدهپيا

.چمران اهوازروانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد

 برگرفته http://pus.blogfa.com. هاعالقه مندي به رشته). 1389(خليل مهرنو، ابراهيم 

.25/5/1389در تاريخ 
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رسي عوامل مؤثر بر انتخاب رشته داوطلبان مجاز بر). 1387(عبدي، بهشته و آقابابا، ابوالفضل 

.151-3،170، آموزش عالي ايرانيمجله. به انتخاب رشته كنكور سراسري

بررسي رضايتمندي دانشجويان ). 1383(و نخعي، نوذر ... فتاحي، زهرا، جوادي، يدا

مل مان نسبت به رشته تحصيلي خود و برخي عوادندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كر

.40-32، 1، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكييمجله. مرتبط با آن

آموزان بررسي رابطه بين انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش). 1373(قاجارگر، مرتضي 

 كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه ينامهپايان. دختر و پسر راهنمايي تهران

.عالمه طباطبايي تهران

آموزان رابطه پيشرفت تحصيلي و منبع كنترل در دانش). 1374(، محمد قاسمي پيربلوطي

 كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه يپايان نامه. سال سوم راهنمايي شهركرد

.تهران

رابطه انگيزه پيشرفت، كانون كنترل و پيشرفت تحصيلي در ). 1375(منظري توكلي، عليرضا 

. كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيرازيهپايان نام. آموزان متوسطهدانش

، شـماره  روزنامـه جـام جـم   . هاكننده در دانشگاهافت تحصيلي نگران). 1387(يعقوبي، حميد  
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