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چکیده:
واحدهاي از بسیاري گیر گریبان و داشته فزاینده اي رشد تحصیلی مختلف مقاطع در دانشجویان بین تحصیلی انگیزه ي سطح کاهش اخیر، سال چند در متأسفانه
تحلیل از استفاده با پژوهش، این در باشد. داشته دوري نه چندان آینده ي در غیرقابل جبران و مخرب اثرات می تواند این و شده کشور دانشگاه هاي آموزشی
مانند متغیرها از کدام هر ارتباط و پرداخته بوشهر خلیج فارس دانشگاه دانشجویان بی انگیزگی روي اجتماعی عوامل بررسی به پرسشنامه تعدادي از آماري
دانشگاه آموزشی امکانات درسی، کتاب هاي در ارائه شده مطالب خانواده، درآمد میزان تأهل، وضعیت جنسیت، تحصیل کرده ها، درآمد مقدار شغلی، وضعیت
جمع آوري براي نابرابر دومرحله اي خوشه اي نمونه گیري روش از است. قرارگرفته شده موردبررسی دانشجویان تحصیلی بی انگیزگی با هوایی و آب شرایط و
پیش بینی با اصلی عامل هاي یافتن نیز و متغیرها درونی همبستگی بررسی جهت چندمتغیره عاملی تحلیل روش و استفاده شده موردنیاز، اطالعات و نمونه داده هاي

است. پرداخته شده دانشجویان تحصیلی انگیزه ي روي متغیرها تأثیر بررسی به همچنین است. گرفته شده کار به عامل ها، توسط متغیرها واریانس مقدار
متغیرها همبستگی دومرحله اي، خوشه اي نمونه گیري عاملی، تحلیل آماري، آزمون کلیدي: واژه هاي

مقدمه ١

وامی دارد فعالیت و تالش به درون از را فرد که درونی است پدیده اي انگیزه
نیازها، انگیزه، حقیقت در است. فرد و انسانی نیازهاي و رفتارها زاییده ي و
رفتار به که است درونی نیازهاي یا و بیرونی اتفاقات و شناخت ها هیجان ها،
داخلی محرك نیروي پنهان کنش معنی به انگیزه می دهد. جهت و نیرو انسان
رفتارهاي از زیادي بخش یا و تمام بنابراین اوست. فعالیت براي انسان روان در
انگیزه واقع در .[۵] اوست درونی انگیزه ي نداشتن یا داشتن دلیل به انسان
رفتاري یا و کار انجام در انسان اگر و است کاري هر انجام در انسان محرك
منجر نهایت در و می دهد انجام را کار آن دلسردي با قطعاً باشد، نداشته انگیزه

کرد. خواهد کار آن ترك به
دانشگاه منظر از که است انگیزه یادگیري، عامل مهم ترین و اساسی ترین
به دانشگاه در تحصیلی انگیزه ي می شود. گفته تحصیلی انگیزه ي آن به
می شود تحصیلی یادگیري و پیشرفت به منجر که می شود اطالق رفتارهایی
در موفق عملکردي براي حیاتی و مهم بسیار نقش یادگیري عامل امروزه .[۴]
از یکی تحصیلی پیشرفت قطعاً می کند. ایفا آموزشی و عملی محیط هاي کلیه
جامعه اي و کشور هر آموزشی نظام ارزیابی در اثرگذار عوامل و شاخص ها
این همه ي که می دهد نشان پیشرفته جوامع پیشرفت عوامل بررسی است.

هستند برخوردار کارآمدي و مؤثر قدرتمند، عالی آموزش نظام از کشورها
دانشجویان یادگیري کیفیت در مؤثر عوامل بررسی به [٢] همچنین .[٣]
دادند. ارائه تحصیلی کیفیت افزایش جهت را مناسبی راه حل هاي و پرداختند
هدف و بوده تحصیلی انگیزه ي ”انگیزه”، واژه ي از منظور نوشتار، این در
یکی آن وجود و تحصیلی انگیزه است. دانشجویان بین در آن تقویت بررسی
و است دانشجو توسط دروس یادگیري در عامل اساسی ترین و مهم ترین از
تأثیرگذار نیز آموزشی محیط در دانشجو رفتار مختلف جنبه هاي بر می تواند
آموزشی محیط در دانشجویان رفتار بر مختلفی مسائل و موارد البته باشد.
قرارگرفته موردبررسی تحصیلی انگیزه ي عامل اینجا در که بوده تأثیرگذار
دانشجویان یادگیري کمیت و کیفیت ناشناخته اي گاه و پیچیده عوامل است.
که عواملی از یکی می دهد. قرار تأثیر تحت را آنان تحصیلی پیشرفت و
و متخصصان بیشتر موردتوجه و بوده مؤثر دانشجویان تحصیلی پیشرفت در
قرارگرفته، موردبررسی مستقل عامل یک عنوان به خود گاه و بوده محققان

است. تحصیلی انگیزه ي
موجب ایران کشور نه تنها و جهانی سطح در تحصیلی انگیزه ي عامل کاهش
شده خانواده ها و دولت ها براي علمی و فرهنگی اقتصادي، زیان هاي افزایش
ابعاد تمام است. کرده مواجه جدي مشکالت با را کشورها آموزش سطح و
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افراد سرنوشت و آینده به نسبت عالی آموزش نظام ویژه به بشري جامعه ي
تمام اگرچه و است نگران و عالقه مند آن ها موفقیت و رشد (دانشجویان)،
نیروهاي علمی توان افزایش جهت کشور آموزشی نظام کوشش و هم وغم
بی انگیزگی کاهش و تحصیل کیفیت افزایش پویایی، افزایش متخصص،
ارتباط در حاضر حال چالش هاي و مشکالت که است الزم هم باز است،
گام هاي و بیشتر تحقیقات انجام با را دانشجویان تحصیلی انگیزه ي کاهش با
داد. قرار دقیق تحلیل و موردبررسی روانشناسی و آماري لحاظ از بلندتري
به اقدام تعیین شده پیش از و مشخص اهداف و دالیل با جامعه یک در افراد
قوي تر هرچه (انگیزه هاي) انگیزه وجود که می کنند روزانه فعالیت هاي انجام
دریغ تالشی هیچ از اهداف آن به رسیدن راه در افراد که می شود موجب
انسان روزمره ي کارهاي و زندگی برد پیش در مهمی نقش انگیزه نکنند.
رفتارها از برخی ندادن یا دادن انجام موجب عامل این که به طوري دارد
ارتباط اعتمادبه نفس و عزت نفس افزایش با انگیزه افزایش قطعاً می شود.
و درست مطالعه ي عادات آموختن تحصیل، براي انگیزه افزایش دارد. مستقیم
حائز بسیار تحصیلی موفقیت در موفقیت، کسب فرصت آوردن فراهم و مفید

می باشد. اهمیت

آموزشی سیستم ١. ٠. ١

براي دانشجویان ترتیب و آموزش جهت عالی آموزش نظام جامعه، یک در
اجتماعی فرهنگی، علمی، ابعاد شامل که جامعه آن مختلف ابعاد توسعه و رشد
موردبحث آموزشی سیستم دارد. مؤثري و مهم بسیار نقش می باشد، سیاسی و
دانشجو و هیئت علمی دانشگاه، شامل اساسی رکن سه از مقاله این در
علمی اطالعات تبادل براي مناسب محیطی می تواند دانشگاه که تشکیل شده
محیطی دانشگاه باشد. معرفت و علم تولید جهت دانشجویان و اساتید بین
صحیح مدیریت و خالقیت پرورش و انسانی نیروهاي سازي آماده براي مناسب
کردن اجرایی براي انسانی نیروهایی هیئت علمی و اساتید است. منابع اصولی و
به آموزش فرآیند تبدیل عالی، آموزشی سیستم هدایت کننده علمی، تفکرات
در اعتمادبه نفس و انگیزه مولد زیادي حدود تا و واقعی و معنی دار سیستم یک
آموزشی اند سیستم در زیاد اثرپذیري با افرادي دانشجویان هستند. دانشجویان
نشاط و انگیزه افزایش هستند. سیستم این از خروجی و نهایی محصوالت که
درنتیجه و بیشتر علمی تولیدات و معرفت افزایش موجب دانشجویان بین در
آن فرهنگی و سیاسی اقتصادي، اجتماعی توسعه زیربناي استحکام موجب

می شوند. جامعه
این در استفاده شده نمونه گیري روش و آماري جامعه ي دوم، بخش در
روش نیز و انجام متغیرها از کدام هر دقیق تر بررسی داده شده، توضیح پژوهش
مالك اساس بر متغیر هر مؤلفه هاي بین همبستگی میزان براي عاملی تحلیل
اثر سوم، بخش در است. استفاده شده کایسر-مایر-اولکین مالك آزمون

انگیزه ي و شغلی وضعیت مؤلفه هاي از کدام هر با جنسیت عاملی سه متقابل
به کارگیري با و قرارگرفته موردبررسی ٠/٠۵ معنی داري سطح در تحصیلی
دانشجویان تحصیلی انگیزه ي روي بی اثر و اثرگذار متغیرهاي دو، کاي آزمون

است. داده شده چهارم بخش در نتیجه گیري و بحث شناسایی شده اند.

نمونه گیري روش نمونه: و جامعه ٢

جهت نابرابر دومرحله اي خوشه اي
پرسشنامه نتایج تحلیل

بی انگیزگی دالیل و علل به پرسشنامه تعدادي از آماري تحلیل از استفاده با
کدام هر ارتباط و پرداخته شده بوشهر خلیج فارس دانشگاه دانشجویان بین
خانواده، درآمد تأهل، وضعیت جنسیت، شغلی، آینده ي مانند متغیرهایی از
شرایط و دانشگاه آموزشی امکانات درسی، کتاب هاي در ارائه شده مطالب
قرار موردبررسی خواندن درس در دانشجویان بی انگیزگی با هوایی و آب
هر و طراحی شده و آماده پرسشنامه ٢٣۶ نهایی تعداد است. گرفته شده
لحاظ از متفاوتی سؤاالت به نگرش شامل مؤلفه تعدادي اساس بر پرسشنامه
است. داده قرار ارزیابی مورد را دانشجو که بوده آموزشی و اجتماعی شخصی،
ویژگی هاي لحاظ از را دانشجویان که است بوده سؤاالتی شامل پرسشنامه این
کرده بررسی آینده به امید میزان و آموزشی خانوادگی، اجتماعی، فردي،
صورت به برخی و خبري صورت به پرسشنامه این سؤاالت از برخی است.

مطرح شده اند. سؤالی
سؤال چندین شامل خود پرسشنامه این در موردبررسی عامل هاي از کدام هر
متوسط، کم، کم، خیلی گزینه هاي سؤال هر براي و بوده عامل آن با مرتبط
توسط پرسشنامه ها تکمیل از پس که گرفته شده نظر در زیاد خیلی و زیاد
سؤاالت بودن زیاد دلیل به است. انجام شده مناسب دسته بندي دانشجویان،
شغلی وضعیت بررسی در مثال، براي است. شده خودداري آن ها تمام ذکر از
موارد آن از برخی که شد مطرح متعددي موارد تحصیلی انگیزه ي روي آینده

از: عبارت اند
روي تحصیل کرده ها و شده فارغ التحصیل دانشجویان شغلی وضعیت الف-

است. مؤثر من تحصیلی  انگیزه ي
باشم. داشته خوبی تحصیلی آینده ي می کنم پیش بینی ب-
هستم. متصور خودم براي خوبی شغلی تأمین احساس ج-

است؟ کرده ایجاد انگیزه شما براي چقدر موردنظر شغل به عالقه د-
دانشجویان تحصیلی انگیزه ي روي تحصیل کرده ها درآمد میزان بررسی در

مانند: مواردي
دارد. تأثیر من تحصیلی  انگیزه ي روي تحصیل کرده ها شغلی درآمد الف-
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تأثیر من تحصیلی  انگیزه ي روي من تحصیلی  رشته با مناسب کار بازار ب-
دارد.

دارد. تأثیر من تحصیلی  انگیزه ي روي تحصیل ادامه محرك و موانع ج-
مانند: سؤاالتی دانشگاه آموزشی امکانات زمینه در همچنین

تأثیر من تحصیلی  انگیزه ي روي من رشته در آموزشی کمک امکانات الف-
دارد.

من تحصیلی  انگیزه ي روي اشکال رفع جهت اساتید به دسترسی میزان ب-
دارد. تأثیر

انگیزه ي روي دانشجویان به راهنمایی و کمک جهت اساتید توانایی ج-
دارد. تأثیر من تحصیلی 

تأثیر من تحصیلی  انگیزه ي روي کالس مباحث در دانشجو دادن شرکت د-
دارد.

سؤاالت نیز دیگر متغیرهاي براي ترتیب همین به شد. مطرح پرسشنامه در
دو به دانشجویان تحصیلی انگیزه ي شد. گنجانده پرسشنامه در و مطرح مرتبط
معدل با دانشجویان دیگري و آن از بیشتر و ١۵ معدل با دانشجویان یکی گروه
تقسیم بندي یک تقسیم بندي، مالك این شده اند. تقسیم بندي ١۵ از کمتر

می شود. استفاده پرسشنامه هایی چنین در که است متداول
و پسر شامل خلیج فارس دانشگاه دانشجویان تمام شامل آماري جامعه ي
جهت و تهیه پرسشنامه ٢۵٠ تعداد که بوده تحصیلی مختلف مقاطع در دختر،
پرسشنامه هاي حذف با گرفت، قرار آن ها اختیار در اطالعات جمع آوري

بود. موردقبول پرسشنامه ٢٣۶ نهایی تعداد نهایت در ناقص
دقیق تر نتایج یافتن و نمونه گیري خطاي کاهش براي پرسشنامه ٢٣۶ تعداد
کاهش اطمینان فاصله طول نمونه ها، تعداد افزایش با همچنین است. مؤثر بسیار

می یابد.
خوشه اي نمونه گیري روش پژوهش، این در استفاده شده نمونه گیري روش
خوشه هاي عنوان به را دانشگاه در موجود رشته هاي است. نابرابر دومرحله اي
و ساده تصادفی صورت به خوشه تعدادي گرفته، نظر در آماري جامعه
فرد تعدادي انتخاب شده خوشه هاي از سپس و انتخاب شده جایگذاري بدون
واضح کامًال است. انتخاب شده پرسشنامه تکمیل جهت تصادف به (دانشجو)

نیستند. برابر باهم خوشه ها اعضاي تعداد که است
نیز و متغیرها درونی همبستگی بررسی جهت چندمتغیره عاملی تحلیل روش
استفاده منظور به متغیرها از زیادي مجموعه ي بین از اصلی عامل هاي یافتن
در اصلی مؤلفه هاي تحلیل مدل است. گرفته شده کار به بعدي تحلیل هاي در
به دستیابی و متغیرها تلخیص هدف که می گیرد قرار مورداستفاده وقتی آمار
ویژه مقادیر معیارهاي از باشد. پیش بینی اهداف براي متغیر محدودي تعداد

استفاده اصلی عامل هاي یافتن جهت واریانس تعیین در عامل هر درصد و
عاملی تحلیل روش و به دست آمده داده هاي تحلیل و تجزیه براي می شود.

است. استفاده شده SAS و SPSS نرم افزارهاي از چندمتغیره

مؤلفه هاي بین همبستگی میزان براي عاملی تحلیل ٢. ٠. ١
عامل ها استخراج متغیر: هر

متغیرها درونی همبستگی بررسی جهت عاملی تحلیل روش بخش، این در
در می شود. استفاده متغیر هر مؤلفه هاي براي اصلی عامل هاي یافتن نیز و
کایسر-مایر- مالك آزمون مالك اساس بر متغیرها این مؤلفه هاي تحلیل
عامل عنوان به بودند، یک از بیشتر ویژه مقدار داراي که را عامل هایی اولکین،
گرفته شده نمونه هاي که معناست این به صفر فرضیه ي شناسایی شده اند. اصلی
نمونه هاي که دارد این بر داللت مقابل فرضیه ي و نیستند الزم کفایت داراي
روایی میزان هستند. الزم کفایت داراي عاملی تحلیل براي گرفته شده
برخوردار باالیی اعتبار از پرسشنامه و قرارگرفته موردبررسی هم پرسشنامه

است.
می گیرد. صورت داده ها همبستگی ماتریس از استفاده با عامل ها استخراج
از یک هر نسبی اهمیت و مشترك٢ عوامل عاملی، ماتریس از استفاده با
ویژه ي مقادیر تمامی براي ویژه بردارهاي سپس می گردد. معلوم شاخص ها
بارگذاري مقدار حقیقت در ویژه بردارهاي می شود. محاسبه صفر غیر
تعریف عاملی بار اصطالحاً که است مربوطه عامل براي شاخص هر با متناظر
عوامل، در باهم شاخص ها اتصال در عاملی تحلیل در ،[١] به توجه با می شوند.
از بیشتر آن ها همبستگی ضریب که می گیرند قرار مورداستفاده شاخص هایی
از آن ها از که شده بارگذاري شاخص هایی عوامل، استخراج در باشد. ٠/٠۵

است. استفاده شده عاملی تحلیل در واریماکس٣ چرخش طریق
پرسشنامه ها از جمع آوري شده اطالعات براي عاملی تحلیل روش با مثال، براي
با برابر کایسر-مایر-اولکین مالك دانشگاه، آموزشی امکانات مورد در
تحلیل براي قابل قبول و مناسب نمونه اندازه ي نشان دهنده این که شد، ٠/٨٩۶

عددي نتایج مورد، این براي همچنین است. عاملی تحلیل انجام و داده ها
محاسبه نرم افزار از استفاده با احتمال مقدار و آزمون آماره بارتلت، آزمون

شده اند. آورده ١ جدول در و
معنی دار ٠/٠۵ سطح در بارتلت آزمون به دست آمده، نتایج به توجه با
مؤلفه هاي که گفت می توان و می شود رد صفر فرضیه ي دیگر عبارت به بوده،

هستند. برخوردار قابل قبولی و مناسب همبستگی از متغیر این درون

2Common Factor
3Varimax
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دانشگاه آموزشی امکانات مورد در آزمون آماره و بارتلت آزمون .١ جدول
KMO and Bartllet ′s Test

Kaiser−Meyer−Olkin Measure o f Sampling Adequacy ٠/٨٩۶

Bartlett ′s Test o f Sphericity Approx.Chi−Square ٢۴٢/١۶٧

d f ٢٣۵

Sig. ٠

واریانس تجمعی درصدهاي عامل ها، تعداد انتخاب براي روش، این در
عامل هایی تنها یعنی می گیرد. قرار اصلی مالك عامل ها توسط به دست آمده
تحلیل از چون کنند. تبیین را متغیرها واریانس از کافی میزان که می پذیریم را
(عوامل ساخت اجزاي براي که هستیم آن دنبال به می شود، استفاده عاملی
آزمون اساس بر تحلیل این در شود. پیدا مناسب اسامی متغیر) زیربنایی
عامل عنوان به که بودند، یک از بیشتر ویژه مقادیر داراي عامل سه کایزر،
اصلی عامل هاي ویژه مقادیر کرونباخ، آلفاي ضرایب شدند. شناسایی اصلی
گزارش شده اند. ٢ جدول در و محاسبه واریانس تعیین در عامل هر سهم و
رشته شناخت و کسب وکار شناخت اساس بر اصلی عامل هاي نام گذاري
بدیهی می باشد. تأثیر بیش ترین داراي اول عامل است. انجام شده تخصصی
تبیین در عامل آن درصد باشد، بیشتر عاملی ویژه مقدار چه هر که است

است. زیادتر نیز کل واریانس

دانشگاه آموزشی امکانات مؤلفه هاي براي عاملی تحلیل .٢ جدول
٣ ٢ ١ اصلی عامل هاي

٠/٧٩۴ ٠/٨٣٧ ٠/٩١١ اصلی عامل هاي کرونباخ آلفاي
۵/١٧٠ ٨/۶١٠ ١٢/٣٠٠ اصلی عامل هاي ویژه مقدار

١٧/٨١٠ ٢٩/٧۵٠ ۵٢/۴۴٠ واریانس تعیین در عامل هر سهم
همبستگی نشان دهنده ٢ جدول در اصلی عامل هاي کرونباخ آلفاي ضرایب

است. اصلی عامل سه بین باالي
است قادر به تنهایی که می باشد ١٢/٣٠ عامل این ویژه مقدار اول: عامل
شاخص ١٠ روي عامل این دهد. توضیح و محاسبه را واریانس درصد ۵٢/۴۴

دارد. سه گانه عوامل بین در تأثیر بیش ترین که است شده بارگذاري
است قادر به تنهایی که می باشد ٨/۶١ عامل این ویژه مقدار دوم: عامل
شاخص ۵ روي عامل این دهد. توضیح و محاسبه را واریانس درصد ٢٩/٧۵

است. شده بارگذاري
است قادر به تنهایی که می باشد ۵/١٧ عامل این ویژه مقدار سوم: عامل
۵ روي نیز عامل این دهد. توضیح و محاسبه را واریانس درصد ١٧/٨١

است. شده بارگذاري شاخص
وضعیت از جمع آوري شده اطالعات براي عاملی تحلیل روش با همچنین
هم این که شد، ٠/٩١۶ با برابر کایسر-مایر-اولکین مالك آینده، شغلی
عاملی تحلیل انجام و داده ها تحلیل براي قابل قبول نمونه اندازه ي نشان دهنده

مقدار و آزمون آماره بارتلت، آزمون مورد در ٣ جدول نتایج همچنین است.
است. به دست آمده احتمال

آینده شغلی وضعیت مورد در آزمون آماره ي و بارتلت آزمون .٣ جدول
KMO and Bartllet ′s Test

Kaiser−Meyer−Olkin ٠/٩١۶

Chi−Square Approx. ١٩۵/٢٣۴

d f ٢٣۵

Sig. ٠

و بوده معنی دار ٠/٠۵ در بارتلت آزمون به دست آمده، نتایج به توجه با
قابل قبولی و مناسب همبستگی از متغیر این درون مؤلفه هاي که گفت می توان
سهم و اصلی عامل هاي ویژه مقادیر کرونباخ، آلفاي ضرایب هستند. برخوردار
بیش ترین گزارش شده اند. ۴ جدول در و محاسبه واریانس تعیین در عامل هر
عامل هاي به اول عامل از که می شود دیده و شد مشاهده اول عامل در تأثیر

می شود. کمتر کل واریانس تعیین در آن ها سهم بعدي

آینده شغلی وضعیت مؤلفه هاي براي عاملی تحلیل .۴ جدول
۴ ٣ ٢ ١ اصلی عامل هاي

٠/٧۶۵ ٠/٨٠٢ ٠/٨٧١ ٠/٩۴۵ اصلی عامل هاي کرونباخ آلفاي
۵/۴٠٠ ٧/٨٢٠ ١٠/٣٣٠ ١۴/۵٧٠ اصلی عامل هاي ویژه مقدار

١٠/۵١٠ ٢١/١٠٠ ٣٠/١۵٠ ٣٨/٢۴٠ واریانس تعیین در عامل هر سهم

همبستگی نشان دهنده جدول این در اصلی عامل هاي کرونباخ آلفاي ضرایب
همین به دیگر متغیرهاي بقیه براي همچنین است. اصلی عامل چهار بین باالي

است. به دست آمده جامع و کامل به طور نتایج و انجام ترتیب
است قادر به تنهایی که می باشد ١۴/۵٧ عامل این ویژه مقدار اول: عامل
شاخص ٨ روي عامل این دهد. توضیح و محاسبه را واریانس درصد ٣٨/٢۴

دارد. چهارگانه عوامل بین در تأثیر بیش ترین که است شده بارگذاري
است قادر به تنهایی که می باشد ١٠/٣٣ عامل این ویژه مقدار دوم: عامل
شاخص ۶ روي عامل این دهد. توضیح و محاسبه را واریانس درصد ٣٠/١۵

است. شده بارگذاري
است قادر به تنهایی که می باشد ٨/٨٢ عامل این ویژه مقدار سوم: عامل
۵ روي نیز عامل این دهد. توضیح و محاسبه را واریانس درصد ٢١/١٠
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است. شده بارگذاري شاخص
است قادر به تنهایی که می باشد ۵/۴٠ عامل این ویژه مقدار چهارم: عامل
۶ روي نیز عامل این دهد. توضیح و محاسبه را واریانس درصد ١٠/۵١

است. شده بارگذاري شاخص

متغیرهاي یافتن براي آزمون ٣

انگیزه ي روي بی اثر و تأثیرگذار
دانشجویان تحصیلی

توجه با دانشجویان تحصیلی انگیزه ي روي متغیر هر تأثیرگذاري بررسی براي
و تنظیم توافقی جدول پرسشنامه ها، از جمع آوري شده اسمی داده هاي به
،D ،C ،B ،A نمادهاي با متغیرها است. انجام شده دو کاي ناپارامتري آزمون

داده شده اند. نشان I ،H ،G ،F ،E

A تحصیلی انگیزه ي
B مناسب شغلی آینده ي
C تحصیل کرده ها درآمد میزان
D تأهل وضعیت
E خانواده درآمد
F درسی کتاب هاي در ارائه شده مطالب
G دانشگاه آموزشی امکانات
H هوایی و آب شرایط
I جنسیت

از کدام هر با جنسیت عاملی سه متقابل اثر که است توضیح به الزم
٠/٠۵ معنی داري سطح در تحصیلی انگیزه ي و شغلی وضعیت مؤلفه هاي
وضعیت با جنسیت عاملی سه متقابل اثر مثال، براي گرفت. قرار موردبررسی
قرار تحلیل مورد تحصیلی انگیزه ي و A′ شده فارغ التحصیل دانشجویان شغلی
سطح در که می دهد نشان نتایج ارائه شده اند. ۵ جدول در نتایج گرفت.

می شود. پذیرفته عامل ها متقابل اثر بودن صفر فرضیه ي ٠/٠۵ معنی داري

دانشجویان شغلی وضعیت جنسیت، عاملی سه متقابل اثر .۵ جدول
تحصیلی انگیزه ي و شده فارغ التحصیل
Source Chi−Square Prob

A ۶/٨١٢ ٠/٠٠٧۶

A′ ۵/٢٩۵ ٠/٠١٩۶

I ٣/۶٧۴ ٠/٠۶٣٣

A∗A′ ∗ I ٠/٩٢٠ ٠/٣٨١٠

بی اثر و اثرگذار متغیرهاي کردن مشخص و دقیق تر بررسی براي همچنین
تحصیلی انگیزه ي روي متغیر هر از مؤلفه ها تأثیر تحصیلی، انگیزه ي روي
و شغلی وضعیت مورد در مثال براي است. گرفته شده نظر در دانشجویان
این بین رابطه اي که صفر فرضیه ي این با تحصیلی، انگیزه ي روي آن تأثیر
و انجام شده دو کاي ناپارامتري آزمون ندارد، وجود تحصیلی انگیزه ي و متغیر
است. به دست آمده ٠/٠٠٠٣ احتمال مقدار و ۵۴/٧٩ عدد آزمون آماره مقدار
وضعیت یعنی شد، خواهد رد صفر فرضیه ي ٠/٠۵ معنی داري سطح در بنابراین
درآمد میزان تأثیر براي همچنین می باشد. اثرگذار متغیرهاي از یکی شغلی
انجام شده دو کاي ناپارامتري آزمون تحصیلی، انگیزه ي روي تحصیل کرده ها
است. به دست آمده ٠/٠٠٠١ احتمال مقدار و ٧٢/٩١ عدد آزمون آماره مقدار و
میزان یعنی شد، خواهد رد صفر فرضیه ي ٠/٠۵ معنی داري سطح در بنابراین
ترتیب همین به می باشد. اثرگذار متغیرهاي از یکی تحصیل کرده ها درآمد
است. ارائه شده ۶ جدول در نتایج و گرفته نظر در هم متغیرها دیگر تأثیر
آینده ي متغیرهاي که می شود دیده ،۶ جدول از به دست آمده نتایج مطابق
خانواده، درآمد تأهل، وضعیت تحصیل کرده ها، درآمد میزان مناسب، شغلی
سطح در دانشگاه، آموزشی امکانات و درسی کتاب هاي در ارائه شده مطالب
اما دانشجویان، تحصیلی انگیزه ي در اثرگذار متغیرهاي ٠/٠۵ معنی داري
تحصیلی انگیزه ي در بی اثر متغیرهایی جنسیت و هوایی و آب شرایط متغیرهاي

هستند. دانشجویان

دانشجویان تحصیلی انگیزه ي در بی اثر و اثرگذار متغیرهاي .۶ جدول
بی اثر متغیرهاي اثرگذار متغیرهاي

- شغلی وضعیت ١

- تحصیل کرده ها درآمد میزان ٢

- تأهل وضعیت ٣

- خانواده معیشت و درآمد ۴

- درسی کتاب هاي در ارائه شده مطالب ۵

- دانشگاه آموزشی امکانات ۶

هوایی و آب شرایط - ٧

جنسیت - ٨

نتیجه گیري و بحث ۴

تحصیلی انگیزه ي روي آماري تحلیل و تجزیه جهت پژوهش، این در
دومرحله اي خوشه اي نمونه گیري روش از خلیج فارس دانشگاه دانشجویان
شغلی، وضعیت مانند متغیرهایی اثر شد. استفاده پرسشنامه تکمیل براي نابرابر
خانواده، درآمد میزان تأهل، وضعیت جنسیت، تحصیل کرده ها، درآمد میزان
شرایط و دانشگاه آموزشی امکانات درسی، کتاب هاي در ارائه شده مطالب
گرفت. قرار موردبررسی دانشجویان تحصیلی بی انگیزگی با هوایی و آب
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و استفاده متغیر هر مؤلفه هاي همبستگی بررسی براي عاملی تحلیل روش از
بی انگیزگی روي گفته شده متغیرهاي از کدام هر تأثیر عامل ها، استخراج با

شد. بررسی دو کاي آزمون روش به کارگیري با دانشجویان تحصیلی

تشکر و تقدیر
که محترم داوران و آماري اندیشه مجله ي محترم سردبیر از مقاله نویسنده ي
تشکر شد، مقاله کیفیت بهبود موجب ارزشمندشان پیشنهاد هاي و نظرات
که خلیج فارس دانشگاه گرامی دانشجویان از همچنین می کند. قدردانی و
را تشکر کمال دادند، قرار بنده اختیار در پرسشنامه ها تکمیل جهت را وقتشان

دارد.
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