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 1مقدمه
ها و موسسات آموزش عالی به دنبال یافتن راه هایی بـراي  دانشگاه

ارتقا و ترویج موفقیت دانش جویان و همچنـین کمـک بـه دانـش     
تربیـت   به در زمینه آموزش عالی هستند.جویان  جهت کسب تجر

هـا بـه   نیروي انسانی کارامد و مؤثر از جمله وظایف اصلی دانشـگاه 
آید. در این چرخه مستمر توجه به کیفیـت آموزشـی از   حساب می

                                                 
 ،و اقتصـاد  تیریتهـران دانشـکده مـد    قاتیواحد علوم وتحق یدانشگاه آزاد اسالم: آدرس نویسنده مسئول

 )  email: pjaafari@yahoo.com( يجعفر وشیپر
     20/2/96: تاریخ دریافت مقاله

 3/3/96 :تاریخ پذیرش مقاله

اي برخوردار اسـت. از ایـن رو، افـزایش کیفیـت نظـام      جایگاه ویژه
ا محسـوب  آموزشی به عنوان اثرگذارترین عامل در توسعه کشـوره 

). اشتیاق تحصیلی یکـی از اثـرات  بـاال بـودن کیفیـت      1( شودمی
   اشـتیاق دانشـجویی را  اسـت،  نظام آموزشـی دربـین دانشـجویان    

توان به عنوان یـک میـانجی مهـم پیشـرفت تحصـیلی، رفتـار       می
). سازه اشتیاق تحصـیلی بـه   2اجتماعی و تداوم آموزشی برشمرد (

رفت تحصیلی مربوط است اطـالق  رفتارهایی که به یادگیري و پیش
د. این مفهوم به کیفیتـی اشـاره دارد کـه فراگیـران جهـت      شومی

هـاي هدفمنـد آموزشـی    دستیابی به نتایج مطلوب صـرف فعالیـت  
). 3( دست یابنـد  ترکنند تا به صورت مستقیم به نتایج مطلوبمی
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ــیاري از ــیلی     بس ــتیاق تحص ــیلی و اش ــري تحص ــان درگی محقق
هـاي هدفمنـد   صـورت فعالیـت  ه زش عالی را  بدانشجویان در آمو

 آموزشی داخل  و خارج از محیط دانشگاه که منجر بـه یـادگیري،  
   شـود، تعریـف   احسـاس رضـایت مـی    اجتمـاعی و  -توسعه فـردي 

تـوان آن را بـا میـزان د رگیـري دانشـجویان در      کنند کـه مـی  می
). کـوه اشـتیاق   4(کـرد  هاي موثر آموزشـی انـدازه گیـري    فعالیت

حصیلی را مقدار زمان و تالشی که دانشـجویان صـرف مطالعـه و    ت
   شـان  هایی کـه منجـر بـه کسـب تجـارب و موفقیـت      سایر فعالیت

اشـتیاق تحصـیلی شـامل     ،عالوه بر این. کندمی   شود، تعریف می
هاي یـادگیري  فرصت هایی است که طی آن موسسات منابع،روش

د که دانش جویـان را  کنندهی میو خدمات خود را طوري سازمان
. )5کننـد ( ها و کسب منافع ترغیـب  گونه فعالیتاین به شرکت در

پومرانتز اشتیاق تحصیلی را  به عنوان یک پارادایم  جدیـد معرفـی   
هـا و باورهـایی   کند از نظر وي اشتیاق تحصـیلی اسـاس ارزش  می

تـا بـه آمـال و اهدافشـان     کنـد  است که فراگیـران را هـدایت مـی   
دارد کـه ایـن پـارادایم  گـامی     ا کنند. وي اذعان مـی دسترسی پید

هاي دانشجویی است و نیاز بـه تفکـر   نوین در جهت تکامل فعالیت
ها و رفتارهـاي  جدید در مورد میزان مداخله دانشجویان در فعالیت

تواند بر یـادگیري آنـان تـاثیر    خارج از محیط کالس درس  که می
تیاق تحصیلی چیـزي بـیش   ). اش6(کند داشته باشد، را ایجاب می

از دخالت و یا مشارکت است یعنی عالوه بر فعالیت بـه احسـاس و   
تعقل نیز نیاز دارد . فعالیت بدون احساس اشتیاق، تنها درگیري یا 

همچنین احساس اشتیاق بدون داشتن فعالیـت   ؛حتی تطابق است
مفهـوم اشـتیاق    ،).  به طورکلی7شود (عدم همکاري تلقی می نیز

ــیلی ــد      تحص ــی عقای ــه، طراح ــاهی در مطالع ــش خودآگ ــر نق ب
و  ).  نیــومن8کنــد (مــی  فراشــناختی و خــودنظم دهــی تأکیــد 

(ماننـد   اشتیاق تحصیلی را شـامل سـه جـزء رفتـاري     ش،همکاران
(ماننـــد   رفتـــار مثبـــت، تـــالش و مشـــارکت)، شـــناختی    

خودتنظیمی،اهداف یـادگیري و سـرمایه گـذاري در یـادگیري) و     
-تعلق و نگرش مثبت در بـاره یـادگیري) مـی    عاطفی(شامل عالقه

دانند. لینن برینک وپینتریچ نیز از سه مولفه شـناختی، رفتـاري و   
) . اشـتیاق  9انـد ( انگیزشی در مورد اشـتیاق تحصـیلی یـاد کـرده    

تحصیلی شناختی شامل انواع فرایندهاي پردازش است که جهـت  
ــرار مــی  ــادگیري فراگیــر مــورد اســتفاده ق از دهنــد و متشــکل ی

راهبردهــاي شــناختی و راهبردهــاي فراشــناختی اســت. اشــتیاق 
شناختی به انعطاف پذیري درحل مسـئله، ارجحیـت کـار سـخت،     
مقابله مثبت در برابرشکست و به رویکرد خودتنظیمی یـادگیري و  
استفاده ازراهبردهـاي فراشـناخت داللـت دارد. اشـتیاق شـناختی      

زمینـه فعالیـت هـاي     عالوه بر مقدار سرمایه گـذاري فراگیـران در  
تحصیلی، توانایی یادگیرندگان در بـرانگیختن خـویش بـه منظـور     

گیـرد. بعـد عـاطفی یـا     هاي تحصیلی را هم در بر میانجام فعالیت
انگیزشی مرتبط با نگرش هاي مثبت در جهت تشخیص احسـاس  
تعلق به محل تحصیل است و شامل سه مولفـه احسـاس، ارزش و   

هـاي  واکـنش  ،که اشتیاق عاطفی دارنـد عاطفه است.  دانشجویانی 
عاطفی مانند عالقه به تحصیل، لذت بردن، و یا احساس تعلـق بـه   

کنند.  بعد رفتـاري شـامل رفتارهـاي    محیط تحصیل را تجربه می
قابل مشاهده در برخورد با  فرایند یادگیري و تکالیف درسی اسـت  

نگام و شامل مولفه هاي تالش، پایداري و درخواست کمک از به ه
انجام تکالیف دیگران است. دانشجویانی که اشتیاق رفتاري مثبـت  

معمــوال رفتارهــاي طبیعــی اشــتیاق ماننــد حضــور فعــال،  ،دارنــد
دهند. الزم به ذکـر اسـت کـه    مشارکت و توجه را از خود نشان می

وجود شـواهدي از اشـتیاق میـان دانـش جویـان بـه عنـوان یـک         
و  سـیارا  .)10( شـود شاخص مثبت موفقیـت در نظـر گرفتـه مـی    

شـود روابـط   سیرآپ معتقدند که انواع اشتیاق تحصیلی باعث مـی 
 ).11( فراگیران با مراکز آموزشی، بهتر درك و بررسی شود

ســازه اشــتیاق بــه تحصــیل  ریشــه در بخشــی از نظریــه کنتــرل 
دارد که بر نقش احساسات فردي دلبستگی و  "هیرشی"اجتماعی 

رفتـار   ،در ایـن دیـدگاه   .کنـد کید میتعلق به نهادهاي اجتماعی تأ
جامعه تبیـین   ضد اجتماعی جوانان بر اساس پیوندهاي بین فرد و

تواند نتیجه تضـعیف  شود، به همین صورت بی اشتیاقی نیز میمی
). پیامـد طبیعـی اشـتیاق    12(بطه فرد با نهادهاي آموزشی باشد را

ه از دنبال تجربه چالش با تکالیف علمی ایـن اسـت کـ   ه تحصیلی ب
نظـر  ه کنـد. بـ  هاي دانشجویان افزایش پیدا مـی این طریق، مهارت

رسد که تعامل موفق بـا اینگونـه چـالش هـا باعـث درگیـري و       می
اشتیاق عمیق دانشجویان شـده و از آنـان افـرادي  بـا شایسـتگی،      

اشـتیاق،  ). دانشجویان بی13سازد (صالحیت و اعتماد به نفس می
هـا و  هـاي کالسـی، پیگیـري نقـش    یتمعموالً کمتر به دنبال فعال

این افراد بـا توجـه بـه سـطوح       رفتارهاي مرتبط با مطالعه هستند؛
 پایین خودتنظیمی و اعتماد به نفس و سـطوح بـاالي اضـطراب و   
اســترس، نبــود احســاس کنتــرل شخصــی، نداشــتن احســاس و  
خودکارآمدي پایین کم تر بـه کارهـاي مـرتبط بـا دانشـگاه خـود،       

محل تحصیل، روابط پیچیده دانشجو و دانشـکده   هاي محیطرویه
تـر بـه تحصـیل    کـه فراگیـران مشـتاق    ). در حالی14( توجه دارند

احساس موفقیت و رضایت بیشتري از تحصیل داشته داشـته و در  
اشـتیاق   .هسـتند تـر  مقابل مشـکالت تحصـیلی روزمـره، پایسـته    

تحصیلی هم به صورت مستقیم و هم بـه صـورت غیرمسـتقیم بـا     
هـاي تحصـیلی بـر بعـد ذهنـی      گري خودپنداره و مهـارت انجیمی

موفقیت تحصیلی تاثیر دارد که اثر غیرمستقیم آن بیشتر است. بـر  
واسـطه  ه تـر، بـ  شـود کـه فراگیـران مشـتاق    این اساس فرض مـی 

هـاي  خودپنداره تحصـیلی مثبـت و همچنـین اسـتفاده از مهـارت     
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شـته  تـري نسـبت بـه تحصـیل دا    مختلف تحصیلی، نگرش مثبـت 
 ).12باشند و از نظـر ذهنـی موفقیـت بیشـتري را تجربـه کننـد (      

پژوهشگران در طی مطالعات خود عوامـل متعـددي را بـه عنـوان     
از جملـه آنهـا    ؛انـد عوامل موثر بر اشتیاق تحصـیلی عنـوان کـرده   

تـوان  یـادگیري را مـی   -عوامل دانشگاهی و به ویژه محیط یاددهی
   برشمرد.

نیــز از عوامــل اثرگــذار بــر اشــتیاق محــیط یــاددهی و یــادگیري 
جـو کـالس،   نـد  امطالعات نشان داده .تحصیلی شناخته شده است

رابطه استاد و دانشجو به عنوان اجـزاء مهـم  درمحـیط یـاددهی و     
اند. به همین دلیل، توجه به مطالعـات جـو   یادگیري شناسایی شده

دانشگاهی و محیط یـادگیري باعـث ارتقـا رابطـه مثبـت اسـتاد و       
نشجو شده و برعملکرد کلی دانشگاه تاثیرگذار است. با توجـه بـه   دا

نقش و اهمیت اشتیاق تحصیلی در پیشـرفت تحصـیلی، از طریـق    
تــاثیر برانگیــزش و میــزان اســتقامت در انجــام تکــالیف، ضــرورت 

بـا   ).11(شـود  سنجش و اندازه گیري این سازه مهـم روشـن مـی   
ـ    رسـد کـه   ر مـی نظـ ه توجه به مبانی نظري و پیشـینه پـژوهش ب

همچـون   عوامل اثر گذار بر آن بررسی وضعیت اشتیاق تحصیلی و
علمـی   موفقیـت  و پیشرفت محیط یاددهی و یادگیري می تواند به

 اسـاس،  ایـن  بـر  .دکنـ  کمـک  هـا و همچنین دانشگاه  دانشجویان
محـیط  فضا و ایجاد با توانندمی عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
ایجـاد   طریـق  از پویـا  فعال و صورته ب یادگیري -یاددهی مناسب

جهـت   در دانشـجویان،  بـر اشـتیاق تحصـیلی    مؤثر عوامل توسعهو
تـالش   روزافزون اثربخشی و رشد وحفظ محیط رقابتی در دانشگاه

 در بیشـتر  بررسـی  ،زمینهاین  در مطالعات کمبود به توجه با .کنند
 محققـین در  بـدین سـبب   رسد.می   نظر ه ب ضرروي موضوع این

نقـش   کـه  هسـتند  سـؤال  این به پاسخگویی این پژوهش درصدد
 دانشـجویان  در تحصـیلی  براشـتیاق   محیط یـاددهی و یـادگیري  

     چگونه است؟ علوم آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران دانشگاه

 
 مواد و روشها

پژوهش حاضر از نـوع تحقیقـات توصـیفی همبسـتگی از نـوع      
یان دانشـگاه آزاد اسـالمی   کلیه دانشـجو که روي  پیمایشی بود

 364 تعداد .انجام شد 1395واحد علوم پزشکی تهران در سال 
 ايتصـادفی خوشـه   نمونه گیري از استفاده از دانشجویان با نفر

مقـاطع   در مورگـان  و کرجسـی  جـدول  اسـاس  بـر  و ايطبقه
ارشـد   کارشناسـی  ،)نفـر  163(رشته پزشکی  ايدکتري حرفه

، کارشناسـی  )نفر 76( سی پرستاري، کارشنا)نفر 15( پرستاري
، )نفـر  23(، کارشناسـی روانشناسـی بـالینی    )نفـر   54( مامایی

 و کارشناسی هوشـبري  )نفر 23(کارشناسی علوم آزمایشگاهی 
ــر 10( ــه   انتخــاب )نف ــردآوري جهــت .شــدندو وارد مطالع     گ

نامـه  پرسـش  .شـد  اسـتفاده  نامهپرسش دو از هاي پژوهشداده
مولفـه   سه از کهبود  تحصیلی اشتیاق تاندارداس اول پرسشنامه

 سـؤال  32 و رفتاري واشتیاق عاطفی شناختی، اشتیاق اشتیاق
 4(ازخیلی زیـاد=  لیکرت اساس مقیاس بر و است شده تشکیل

نامـه دوم  پرسـش . شـده اسـت  گـذاري  ) نمـره 0تا خیلـی کـم=  
نامه محیط یاددهی و یادگیري بـا  چهـار مولفـه رابطـه     پرسش

نشجو،روش تدریس، جو کالس وتعامل دانشجویان با استاد و دا
(کـامال   که بـر اسـاس مقیـاس لیکـرت    بود گویه  32 یکدیگر و
 بـراي  .) نمره گذاري شـده اسـت  0تا کامال مخالفم= 4موافقم =

 انجـام گرفتـه   معکوس به صورت گذاري نمره منفی هايسؤال
به شیوه روایی محتوا و روایـی صـوري    نامهروایی پرسش .است

روایی سازه بـا اسـتفاده از تحلیـل     همچنین. جام گرفته استان
افـزار  عاملی اکتشافی  (روش تحلیل مولفه اصلی) به واسطه نرم

زي سالدــ مو تحلیل عاملی تاییدي با استفاده از  SPSSآماري 
انجام شده  Lisrelافزار آماري  ري به واسطه نرمساختات الدمعا

فاده از ضـریب آلفـاي   پایایی پرسشنامه پـژوهش بـا اسـت    است.
نامـه اشـتیاق   کرونباخ صورت گرفت کـه نتـایج بـراي پرسـش    

 946/0نامه محیط یـاددهی و یـادگیري   و براي پرسش 898/0
   .  دست آمده ب
 

 هایافته
هاي جمعیت شناختی (دموگرافیک) واحـدهاي  در مورد ویژگی

 9/80کـه اکثـر پاسـخگویان زن (   داد هـا نشـان   یافته ،پژوهش
 8/45سـال (  25تـا   21درصد)، داراي سن  83د (درصد)، مجر

 .بودنـد درصـد)   1/65کارشناسی (تحصیلی درصد) و در مقطع 
هاي توصیفی متغیرهـاي تحقیـق شـامل    شاخص، 1جدول  در

 میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارائه شده است. 



 61/ و همکاران مهراندخت نکاوند                                                                                              97بهار    • 1 شماره  • 28 دوره

رابطه "، میانگین مشخص است 1همانطور که در جدول 
، 23/3 "روش تدریس اساتید"، 02/3ابر بر "استاد دانشجو

، 97/2 "تعامل دانشجویان با یکدیگر"، 10/3 "جو کالس"
برآورد شد. میانگین  08/3 "یادگیري-محیط یاددهی"کل 

. شتقرار دا 76/3تا  19/3هاي اشتیاق تحصیلی  بین مولفه
) و 19/3( "اشتیاق عاطفی  "کمترین میانگین مربوط به 

) 76/3( "اشتیاق شناختی  "وط به بیشترین میانگین مرب
و میانگین کل  46/3برابر  "اشتیاق رفتاري". میانگین بود

ها بر چون سوال، برآورد شد 47/3برابر  "اشتیاق تحصیلی"
تا خیلی  1خیلی کم =«اي لیکرت گزینه 5روي طیف 

شود. این می 3در واقع عدد وسط در طیف فوق  ،بود» 5زیاد=
که در بین دانشجویان دانشگاه آزاد  یافته بیانگر این است

هاي واحد علوم پزشکی تهران میزان اشتیاق تحصیلی و مولفه
آن از حد متوسط باالتر است. همچنین میزان قدرمطلق 

که قابل  برآورد شد 5/0چولگی و کشیدگی متغیرها کمتر از 
دهد متغیرها انحراف چندانی از توزیع و نشان می اغماض بود

 د.شتننرمال ندا
جهــت بررســی نرمــال بــودن متغیرهــاي پــژوهش از آزمــون 

دهد نشان می 2اسمیرنوف استفاده شد. جدول  -کولموگروف
داري این آزمون براي همـه متغیرهـا بـه جـز     که سطح معنی

بیشتر است. بنابراین  05/0از  "تعامل دانشجویان با یکدیگر"
 " تعامل دانشجویان بـا یکـدیگر   "توزیع همه متغیرها به جز 

نرمال است. اما با توجه به اینکه میـزان چـولگی و کشـیدگی    
این متغیر نشان دهنده عدم انحراف جدي آن از توزیع نرمال 

نیز نرمال در نظر  "تعامل دانشجویان با یکدیگر  "بود، متغیر 
 گرفته شد.

با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود همبستگی بین  
 .شـد مبسـتگی پیرسـون بررسـی    متغیرها از طریق آزمـون ه 

-محـیط یـاددهی   "دهد، بین همـه ابعـاد   نشان می 3جدول 
هـاي مثبـت و   همبسـتگی  "اشـتیاق تحصـیلی  "و  "یادگیري

ــی ــطح  داريمعن ــود دارد.  01/0در س ــتاد  "وج ــه اس  -رابط
ــترین همبســـتگی ( "دانشـــجو  تعامـــل  ") وr=429/0بیشـ

تیاق اشـ ") را بـا  r=292/0کمترین همبستگی ( "دانشجویان 
و  "یـادگیري  -محیط یـاددهی  ". بین کل شتنددا "تحصیلی

همبستگی متوسط، مثبت و معنـی   "اشتیاق تحصیلی  "کل 
 ).r=473/0و  P>01/0( شتوجود دا داري

یـادگیري بـر روي    -به منظـور بررسـی اثـر محـیط یـاددهی     
اشتیاق تحصیلی از رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گام 

 به گام  استفاده شد. 
مولفه  4، از بین شودمالحظه می 4 مان گونه که در جدوله

یادگیري که در مدل رگرسیون وارد شـدند،   -محیط یاددهی
تعامـل   "،  "دانشـجو   -رابطـه اسـتاد   "مولفـه یعنـی    3تنها 

وارد معادلـه شـده و    "جو کالس  "و  "دانشجویان با یکدیگر 
 از مـدل حـذف شـد. زیـرا بـا      "روش تدریس اساتید "مولفه 

 د. رکداري تغییر نمییبه طور معن 2Rاضافه شدن آن مقدار 
را  "دانشجو -رابطه استاد"که فقط نمره  مولفه  1در مدل 

، حدود 2R=184/0، با توجه به مقدار ضریب تعیین شدوارد 
را  "اشتیاق تحصیلی") درصد از واریانس (تغییرات 4/18

جویان با تعامل دانش"وقتی مولفه  2در مدل  د.کرتبیین می
 یافت،افزایش  218/0به  2R، مقدار شدبه مدل اضافه  "یکدیگر

ه ب "اشتیاق تحصیلی"درصد از تغییرات  8/21به عبارت دیگر 
و  "دانشجو -رابطه استاد"هاي وسیله ترکیب خطی از مولفه

شد که با توجه به تبیین می "تعامل دانشجویان با یکدیگر"
برابر  "نشجویان با یکدیگرتعامل دا"سهم مولفه ، Δ2Rمقدار 

  درصد است. 4/3

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهششاخص .1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیرها 
00/5 00/1 364 دانشجو -رابطه استاد  02/3  82/0  001/0-  053/0-  

00/5 00/1 364 روش تدریس اساتید  23/3  75/0  089/0-  228/0  
25/1 364 جو کالس  63/4  10/3  68/0  119/0-  227/0-  

00/1 364 تعامل دانشجویان با یکدیگر  00/5  97/2  92/0  118/0  160/0-  
36/1 364 یادگیري(کل) -محیط یاددهی  91/4  08/3  64/0  104/0  150/0  
436 اشتیاق عاطفی   00/1  00/5  19/3  88/0  013/0-  099/0-  
00/1 364 اشتیاق رفتاري  00/5  46/3  73/0  025/0-  113/0-  

50/1 364 اشتیاق شناختی  00/5  76/3  71/0  294/0-  194/0  
55/1 364 (کل)اشتیاق تحصیلی  00/5  47/3  59/0  - 140/0  494/0  
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، شـد بـه مـدل اضـافه     "جـو کـالس    "وقتی مولفه  3در مدل 
درصد  9/22به عبارت دیگر  یافت،افزایش  229/0به  2Rمقدار 

ـ  "اشـتیاق تحصـیلی  "از تغییرات  وسـیله ترکیـب خطـی از    ه ب
تعامـل دانشـجویان بـا    "، "دانشـجو  -رابطـه اسـتاد  "هاي مولفه

شد که بـا توجـه بـه مقـدار     تبیین می "جو کالس"و  "یکدیگر
Δ2R درصد است. 1/1برابر   "جو کالس"، سهم مولفه 

 3دهد که این نشان می Fهمچنین محاسبات مربوط به آماره 
 ).p>05/0دار هستند (یمدل معن
هاي بین (مولفهضرایب رگرسیون متغیرهاي پیش 5جدول 

 5جدول  دهد.مییادگیري) در مدل را نشان  -محیط یاددهی
ضریب ثابت (یا عرض از مبدأ خط رگرسیون)، ضرایب 

داري مربوط به آنها یهاي وارد شده در مدل و آزمون معنمولفه
براي ضریب ثابت و  tداري آزمون یدهد. سطح معنرا نشان می
تعامل دانشجویان با "، "دانشجو  -رابطه استاد"فه هر سه مول

دهد که نشان میبود  05/0کمتر از  "جو کالس "و  "یکدیگر
دار یمعن "اشتیاق تحصیلی"بینی متغیر این متغیرها در پیش

 -رابطه استاد"دهد که مولفه هستند. ضرایب بتا نشان می
جو "بیشترین سهم و  β=291/0با ضریب استاندارد   "دانشجو
کمترین سهم را در  β=150/0با ضریب استاندارد  "کالس
تعامل "دارند. همچنین  "اشتیاق تحصیلی"بینی متغیر پیش

متغیر   β=148/0با ضریب استاندارد  "دانشجویان با یکدیگر
 کند.بینی میرا پیش "یاق تحصیلیاشت"

توان معادله رگرسیونی زیر اساس ضرایب استاندارد نشده می بر
آمـوزان بـر   دانـش  "اشتیاق تحصیلی"بینی میزان براي پیشرا 

 حسب متغیرهاي وارد شده در مدل تنظیم کرد: 
 + دانشـجو)  -(رابطه اسـتاد  208/0 +158/2=اشتیاق تحصیلی

 کالس)(جو 130/0+  (تعامل دانشجویان با یکدیگر) 094/0
معادله فوق حاکی از آن است که در صورت کنترل متغیرهـاي  

اسـت.   158/2  "اشـتیاق تحصـیلی  "ر مدل، نمـره  وارد شده د
رابطـه  "هـاي  همچنین به ازاي یـک واحـد افـزایش در مولفـه    

جـو  "و  "تعامـل دانشـجویان بـا یکـدیگر    "،  "دانشـجو  -استاد
آمـوزان بـه ترتیـب بـه انـدازه      ، اشتیاق تحصیلی دانش "کالس
   یابد.واحد افزایش می 130/0و  094/0،  208/0

 بحث

تحصـیلی در دانشـجویان    اشتیاق بررسی اضرح مطالعهاز هدف
بـر آن در   یـادگیري  -نقـش محـیط یـاددهی    علـوم پزشـکی و  

. زاد اسالمی واحد علوم پزشکی  تهران بودآدانشگاه  دانشجویان
اشتیاق تحصیلی در دانشجویان  که وضعیت داد نشان هابررسی

-بین ابعـاد محـیط یـاددهی   و باالتراز حد متوسط است.  47/3
و  "جـو کـالس  "، "رابطـه اسـتاد و دانشـجو   "شامل   ،یادگیري

ــدیگر " ــا یک ــل دانشــجویان ب ــا ،"تعام ــتیاق تحصــیلی "ب  "اش
. همچنین بین شتداري وجود داهاي مثبت و معنیهمبستگی

 "اشــتیاق تحصــیلی  "و  "یــادگیري -محــیط یــاددهی "کــل 
وجـود   01/0داري در سطح همبستگی متوسط، مثبت و معنی

 
 ل بودن متغیرهااسمیرنوف براي بررسی نرما -نتایج آزمون کولموگروف .2جدول 

 -رابطه استاد 
 دانشجو

-محیط یاددهی تعامل دانشجویان  جو کالس روش تدریس اساتید
 یادگیري (کل)

اشتیاق 
 تحصیلی

Z 974/0آماره   930/0  184/1  647/1  655/0  653/0  
299/0 داريسطح معنی  353/0  121/0  009/0  783/0  787/0  

 
 یرهاي تحقیقنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغ .3جدول
 -رابطه استاد متغیرها

 دانشجو
روش تدریس 

 اساتید
تعامل  جو کالس

 دانشجویان
یادگیري -محیط یاددهی
 (کل)

اشتیاق 
 تحصیلی

      1 دانشجو -رابطه استاد
     1 735/0** روش تدریس اساتید

    1 699/0** 659/0** جو کالس
   1 504/0** 431/0** 265/0** تعامل دانشجویان با یکدیگر

  1 695/0** 848/0** 877/0** 811/0** یادگیري (کل)-محیط یاددهی
 1 473/0** 292/0** 408/0** 408/0** 429/0** اشتیاق تحصیلی

 (آزمون دو دامنه) 05/0معنادار در سطح * (آزمون دو دامنه)؛ 01/0معنادار در سطح **  
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 کـه  کننـد مـی  عنـوان  شـانک  و پینتریک زمینه این در. شتدا

 بـر  را زیـادي  مدت و کنندمی بیشتري کوشش که دانشجویانی

 گرفته یاد بیشتر که دارد احتمال گذرانندمی خود تکالیف روي

 اشـتیاق  آنـان و  بـین عملکـرد   لـذا  ؛برسند سطوح باالتري به و

در  ش). نـوروزي و همکـاران  11( دارد وجـود  رابطـه  تحصـیلی 
 و دانشـگاه   جـو  د بدین نتیجـه رسـیدند کـه بـین    مطالعه خو

 و مثبت داریمعن همبستگی رابطۀ دانشجویان تحصیلی انگیزش
 میزان دانشگاه محیط در چه هر دارد؛ طوري که وجود مستقیم

 شـیوة  و رود بـاال  یـادگیري  فعالیتهاي در دانشجویان مشارکت

 سـمت  بـه  شـده،  خـارج  محور معلم و حالت موضوع از تدریس

تعامـل بیشـتري بـا      دانشـجویان  و کند حرکت جومحوريدانش
 بـاالتر  دانشـجویان  تحصـیلی  انگیـزش  ،یکدیگر داشـته باشـند  

هاي مطالعه حاضر همسو )که نتایج آن با یافته15رفت ( خواهد
 . همچنین نتایج این پژوهش بـا مطالعـات آقـا میرزایـی و    است
 مـوزش، آ هايروش بین اندگرفته که نتیجه شهمکاران و تایلور

 بـا درگیـري    دانشـجویان  بـا  استاد رابطه و امتحانات و تکالیف

، دارد وجـود  مثبـت  رابطـه  آموزشـی  تحصـیلی و دسـتاوردهاي  
 .)16،17( همخوانی دارد

نتایج رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گام به گـام  نشـان   
تعامــل "، "دانشــجو  -رابطــه اســتاد"کــه هــر ســه مولفــه داد 

بـا اشـتیاق تحصـیلی      "جو کـالس  "و  "دانشجویان با یکدیگر
دارنــد کــه نشــان 05/0ارتبــاط معنــی دار در ســطح کمتــر از 

 "اشـتیاق تحصـیلی  "بینی متغیر دهد این متغیرها در پیشمی

رابطـه  "دهد کـه مولفـه   دار هستند. ضرایب بتا نشان مییمعن
کمترین سـهم   "جو کالس"بیشترین سهم و   "دانشجو -استاد

دارنـد. همچنـین    "اشـتیاق تحصـیلی  "یـر  بینی متغرا در پیش
را  "اشـتیاق تحصـیلی  "نیـز   "تعامل دانشـجویان بـا یکـدیگر   "

کند که این نتایج با  نتایج بسـیاري از مطالعـات   بینی میپیش
انجام گرفته در این حـوزه همخـوانی دارد. کـاروث در مطالعـه     
خود عوامل موثر بر افزایش اشتیاق تحصیلی و یادگیري معنـی  

یـادگیري    -ت بخش را فراهم نمـودن محـیط یـاددهی   دار ولذ
مناسب، پاسخ به نیاز هاي یادگیري، ایجاد فرصت هاي واقعـی  
جهت یادگیري و مشارکت با سایر دانشـجویان و ارزیـابی آنـان    

 شـدن  مشـخص ذکر کرده اسـت  ). نوروزي 18( کندعنوان می

مطلـوب   اسـتانداردهاي  ازدانشجویان ، تعریف  اساتید انتظارات
 کتبـی  و شـفاهی  بـازخورد  کالیف و فعالیتها، ارزیابی صحیح ،ت

 اتفاقات و تصمیمات دانشجویان ،اطالع از امور، به اساتید توسط

 بـاال  دانشجویان تحصیلی انگیزش تا شودمی باعث درس کالس

 و تـالش  سـخت بـا   کارهـاي  بـا  در مواجهـه  دانشـجویان  رفته،
  زمـانی  ،واقـع  د. دریابن دست موفقیت به باال انگیزة با و کوشش

مشارکت  کالسی مسائل حل و تصمیم گیري در که دانشجویان
 هـاي فعالیـت  تـدوین  در شـود تـا   داده فرصـت  به آنان وکنند 

 ایـده  و پیشـنهادها  قادر خواهند بود ،باشند سهیم خود کالسی
 کارهـاي  در کارشـان  کننـد  احسـاس  وکننـد  جدید ارائه  هاي

 اسـت.   شـده  واقـع  دانیقـدر  مـورد توجـه و   دانشـگاه  گروهـی 
 همکالسـی  بـین  همکـاري  روحیـۀ  از همچنین اگر دانشجویان

 
 روش گام به گامهاي کلی تحلیل رگرسیونی با کنندهمشخص. 4جدول 

بین وارد شده در متغیرهاي پیش مدل
 مدل

ضریب همبستگی 
(R) 

2R 2R 
 تعدیل شده

2ΔR F  سطح
 معناداري

 >0001/0 590/81 184/0 182/0 184/0 429/0 دانشجو -رابطه استاد 1
 دانشجو  -رابطه استاد 2

 دیگرتعامل دانشجویان با یک
467/0 218/0 214/0 034/0 400/50 0001/0< 

 دانشجو  -رابطه استاد 3
 تعامل دانشجویان با یکدیگر جو کالس

479/0 329/0 223/0 011/0 676/35 0001/0< 

 
 ضرایب رگرسیونی متغیرها در مدل . 5جدول 

متغیرهاي وارد شده در 
 مدل 

ضرایب 
 استاندارد نشده

خطاي 
 استاندارد

بتاي 
 رداستاندا

t  سطح
 معناداري

مقدار 
 تولرانس

VIF 

   >0001/0 034/16  135/0 158/2 ضریب ثابت
 772/1 564/0 >0001/0 721/4 291/0 044/0 208/0 دانشجو  -رابطه استاد

 256/1 796/0 005/0 850/2 148/0 033/0 094/0 تعامل دانشجویان با یکدیگر
 462/1 684/0 025/0 255/2 150/0 058/0 130/0 جو کالس
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 درس کالس در مشارکتی فعالیت فرصت و باشند راضی هایشان

 بـا  را کارهایشـان  رودمی انتظار صورت آن در شود، داده به آنها

 ممکن بهترین شکل به دیگران با مقایسه در و مشکالت بر غلبه

که دانشـجویان   زمانیکند بیان میسون دیک. )15( دهند انجام
با یکدیگر و همچنین با استاد همکاري و تعامل دارنـد اشـتیاق   

براي فراگیري مطالـب درسـی از طـرق مختلـف از      را بیشتري
دهـد  نتایج مطالعه کرتیس نشان می ).19( دهندخود نشان می

هاي تدریس مناسب و واضح، استفاده از ابـزار آموزشـی و   روش
ودن تکالیف و انواع فعالیت هاي مربـوط بـه یـادگیري    مربوط ب

 يتواند باعث افزایش رضایت دانشجویان و در نتیجـه ارتقـا  می
). نتـایج پـژوهش گـوونچ نیـز     20(شـود  اشتیاق تحصیلی آنان 

دهد که حمایت اساتید و ایجاد انگیزه از طرف ایشـان  نشان می
ــی ــد باعــث ایجــاد اشــتیاق تحصــیلی  در دانشــجویان م و توان
). نتایج مطالعه بلـد و  21(شود هاي کالس مشارکت در فعالیت

هـاي اشـتیاق تحصـیلی را    کوروبووا و لی شاخص و  شهمکاران
یــادگیري از طریــق تعامــل بــا ســایر  هــاي آکادمیــک،چــالش

سازي محتواي غنی دانشجویان، ارتباط با اساتید، جو دانشگاه و
ه حاضـر بـا   ). نتـایج  مطالعـ  22-24کنـد ( آموزشی عنوان مـی 

 هاي کاروث، نـوروزي، دیکسـون، کـرتیس وگـوونچ، بلـد،     یافته
 .   استکوروبووا و لی هم راستا 

-پـژوهش  به توجه و با در تبیین نتایج حاصل از پژوهش حاضر
اي باشد کـه  باید گفت جو دانشگاه باید به گونه شده انجام هاي

 در آن ابعاد متفاوت محیط یاددهی و یادگیري موجبات رشد و
اشتیاق تحصـیلی   ياعتالي فرایند یادگیري دانشجویان و ارتقا

اســتفاده از اســاتید مجــرب بــا روابــط . آنــان را فــراهم گردانــد
-اجتماعی مطلوب به تقویت رابطه استاد و دانشجو  کمک مـی 

 مـورد عالقـۀ   درسـی  هـاي بیشتر اساتید بر موضوع کند. تاکید
ربـوط بـه   طرح تکالیف فردي و گروهـی جـذاب م   دانشجویان،

ــ ــارگیري روشه درس، ب ــاط   ک ــدریس و ارتب ــوع ت ــاي متن ه
عنـاوین فرعـی و کـم جاذبـه،      به مهم درس موضوعات اصلی و

تواند اثـرات  امور کالس می استفاده از فراگیران در تصمیمات و
قابل توجهی را  در ایجاد جو مناسب کالس و افـزایش اشـتیاق   

 اهمیـت  بـه  هتوجـ  با همچنین مراه داشته باشد.ه تحصیلی به
 آموزشـی  نهادهاي شودمی تعامل دانشجویان با یکدیگر توصیه

اقداماتی  هاي گروهی و مشارکتی را بافعالیت انگیزه مدرسین و
 برگـزاري  یـا  دانشـجویی  برنامـه  فوق هاي فعالیت مانند تقویت

 آورنـد  پدید آنان در را بیشتر تالش ها و اردوهاي آموزشیدوره
 و درس از آنـان  باعـث یـاس و ناامیـدي    کـه  عواملی از ایجاد و

گونه اقدامات بدون صرف بودجـه   بکاهند. این شود،تحصیل می
 قابل توجه منجر به افزایش اشتیاق تحصیلی و در نتیجه ارتقـا 

بـا   د.شـو مـی  هادانشگاه در تحصیل از دانشجویان دستاوردهاي
 است، مطالعات همسو سایر نتایج مطالعه با این هاياینکه یافته

 ،تحقیق این در. است بوده رو به رو نیز با برخی محدودیتها  اما
هاي علـوم  رشته "دانشگاهی و صرفا دانشجویان  تنها یک واحد

مـورد   "یـادگیري  -محـیط یـاددهی  "و یک متغیـر    "پزشکی 
تـوان ایـن پـژوهش را در جامعـه     اند کـه مـی  مطالعه واقع شده

و دانشـجویان  تر یعنی چنـدین واحـد دانشـگاهی    آماري وسیع
توان اثر سـایر  هاي تحصیلی انجام داد. همچنین میسایر رشته

متغیرها  مانند عوامل فردي یا عوامل اجتمـاعی را بـر اشـتیاق    
 ایـن کـه   بـه  توجـه  با رد بررسی قرار داد. همچنینتحصیلی مو
 روابط قطعی تبیین در لذااست؛  همبستگی نوع از این پژوهش

ی  يهـا روش از سـایر  بایـد  متغیرهـا  بین علّت و معلولی و  کمـ
  گرفته شود. کمک کیفی هايپژوهش همچنین از

 

 قدردانی و تشکر
دانشـجویان   و ، اسـاتید  مسؤوالن کلیهاز داندیالزم م پژوهشگر

 جهـت  اسـالمی واحـد علـوم پزشـکی تهـران بـه       دانشگاه آزاد
 را قـدردانی  و سـپاس  نهایـت  پژوهش، این اجراي همکاري در

 .باشد داشته
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