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تأثیر نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از رشته تحصیلی بر 

رضایت آموزشی با واسطه گری انگیزه تحصیلی

مجتبی سوختانلو1، ابوالمحمد بندری2  
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2- دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت كشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
    ارزیابی مطلوب دانشجویان كشاورزی از رشته تحصیلی خود می تواند موجب باال رفتن  میزان انگیزه تحصیلی شود كه به 
نوبه خودمنجر به رضایت  تحصیلی بیشتر آنان می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر نگرش دانشجویان كشاورزی از 
رشته تحصیلی بر رضایت  تحصیلی با واسطه گری انگیزه تحصیلی در دانشگاه محقق اردبیلی )ایران( بود. جامعه آماری 740 تن از 
دانشجویان كارشناسی كشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 95-1394 بود )N=740(. در  این پژوهش عّلی-ارتباطی 
حجم نمونه با كمک فرمول كوكران 275 تن به دست آمد )n=275( و پاسخ گویان از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب 
شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای در سه بخش رضایت  تحصیلی، ارزیابی از رشته تحصیلی به همراه بخش مقیاس استاندارد 
انگیزه تحصیلی والراند بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی كارشناسان و چندتن از اعضای هیأت علمی مورد تأیید قـرار 
گرفت. روایی تشخیصی )AVE( و پایایـی تركیبـی )CR( ابـزار تحقیـق نیز با بـرآورد مدل انـدازه گیری و پس از اعمـال نظرهای فنی 
الزم تأمین شـد. داده هـای گـردآوری شـده بـا اسـتفاده SPSSWin20 و LISREL پـردازش و از مدل سـازی معادله های سـاختاری 
بـرای تحلیـل آن هـا استفاده شـد. یافته ها نشان دادند كه بین میزان پیشرفت تحصیلی با میزان رضایت  تحصیلی، انگیزه تحصیلی 
و ارزیابی از رشته، همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بنابر نتایج مدل معادله های ساختاری، سهم تأثیرگذاری ارزیابی 
رشته تحصیلی بر میزان رضایت تحصیلی دانشجویان از رشته به طور مستقیم 64 درصد و از مسیر متغیر میانجی انگیزه تحصیلی، 
25 درصد بود. از میان شاخص های ارزیابی از رشته و شاخص های سنجش رضایت  تحصیلی، به ترتیب شاخص میزان اهمیت قایل 
شدن به رشته در جامعه )ضریب تبیین 0/3041( و تمایل به شاغل شدن )به عنوان شغلی اصلی( در رشته تحصیلی خود )ضریب 

تبیین 0/2601(، سهم بیشتری را در رضایت تحصیلی به خود اختصاص دادند.
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شماره 42، پاییز 1396

مقدمه
نظـام  در  آموزشـی  نارسـایی های  از  بسـیاری  سرچشـمه 
آمـوزش عالـی كشـاورزی )مانند افـت یا ترک تحصیلـی، كاهش 
در  ریشـه  دانشـجویان(  بـودن  بی انگیـزه  و  یادگیـری  كیفیـت 
خـود  تحصیلـی  رشـته  از  كشـاورزی  دانشـجویان  نارضایتـی 
دارد كـه ناشـی از تأثیـر و بازخـورد جامعـه و محیـط پیرامونـی 
دانشـجویان دربـاره ی آن اسـت )الهاللـی و همـكاران، 2015(. 
فـردی  و  ذهنـی  داوری  تحصیلـی،  رشـته  ارزیابـی  از  منظـور 
دانشـجویان از پایگاه اجتماعی و منزلت رشـته كشـاورزی خود 
در جامعـه و ادراک آنـان از بازخوردهـای پیرامونـی و محیطـی 
دربـاره ی رشـته كشـاورزی اسـت. ارزیابـی از رشـته تحصیلـی 
در حقیقـت متأثـر از جایـگاه شـكل گرفته اجتماعـی، اقتصادی 
و فرهنگـی رشـته در جامعـه و محیـط زندگـی دانشـجویان آن 
رشـته اسـت كه منجر بـه ارایه بازخـوردی نیرومند بر آنان شـده 
و بـر انگیـزه تحصیلـی و در نهایـت رضایـت از رشـته تحصیلـی 
بورنـگ،  اكبـری  1391؛  )پرهیـزی،  بـود  خواهـد  مؤثـر  آنـان 

1394؛ بركلـی و پاریـش، 2005؛ كانـو و كواسـكه، 2010(.
ناهماهنـگ بـودن ارزیابی از رشـته بـا عالیق و میـزان انگیزه 
بـر رضایـت تحصیلـی  تحصیلـی دانشـجویان می توانـد بعدهـا 
آنـان تأثیـر بگـذارد. ایـن امـر، تنهـا محـدود بـه شـرایط چالش 
دانش آموختـگان  بیشـتر  و  نبـوده  تحصیـل  دوران  برانگیـز 
از رشـته  ارزیابـی پاییـن  نارضایتـی تحصیلـی و  بـا پیشـینه ی 
تحصیلـی خـود، از شـغل مربـوط بـه رشـته خـود نیـز ناراضـی 
بـوده و عملكـرد مطلوبـی در آن ندارنـد )نورافشـان و همكاران، 
اغلـب  دانشـجویان،  در  تحصیلـی  رشـته  از  ارزیابـی   .)2014
ارتباط قوی با وضعیت اشـتغال و درآمد به دسـت آمده از رشـته 
تحصیلـی و نگـرش عمومی جامعه به رشـته تحصیلـی دارد و در 
برون دادهـای شـغلی و عملكـردی شـاغالن و دانش آموختـگان 
رشـته تحصیلـی مـورد نظر تأثیـر دارد. بـه عبارتـی، عالقمندی 
به رشـته ی تحصیلی و احسـاس رضایت شـكل گرفته از شـرایط 
تأثیـر  رشـته،  یـک  شـاغالن  و  دانش آموختـگان  در  اشـتغال 
بسـزایی بـر دیـدگاه مثبـت جامعـه در مـورد رشـته و در نهایـت 
ارزیابی مطلوب دانشـجویان از آن رشـته خواهد داشـت و منجر 
بـه تقویـت انگیزه تحصیلـی و افزایش رضایـت تحصیلی خواهد 
شـد )ربانـی و ربیعـی، 1390؛ كانـو و كواسـكه،2010؛ الهاللی و 

.)2015 همـكاران، 
رضایـت تحصیلی از رشـته نیز، نشـان دهنده ی میزان عالقه 

و رضایـت درونـی فـرد از رشـته و میـزان تمایل به شـاغل شـدن 
بـه دیگـران  یـا ادامـه تحصیـل در آن و پیشـنهاد كـردن آن  و 
و  جهانـی  1395؛  احمدپـور،  1390؛  ربیعـی،  و  )ربانـی  اسـت 
آژ، 1395(. چالش هایـی چـون چیرگـی مدرک گرایـی، نبـودن 
بـودن  بی انگیـزه  و  تـرک تحصیلـی  یـا  افـت  بـه رشـته،  عالقـه 
دانشـجویان )رحیمی و آبروش، 1393؛ یمنی دوزی سـرخابی، 
یافتـه  بیشـتری  نمـود  و همـكاران، 1395(  زرافشـانی  1393؛ 
اسـت كـه بـه طـور فزاینـده ای برگرفتـه از ارزیابـی نامناسـب از 
رشـته تحصیلـی و نارضایتـی تحصیلـی بـوده كـه منجـر بـه افت 
كارایـی بهینه آمـوزش عالی می شـود. انگیزه تحصیلـی، عاملی 
درونـی اسـت كـه فـرد را از درون بـه فعالیـت تحصیلی واداشـته 
از نیازهـای تحصیلـی فـرد اسـت )ربانـی و ربیعـی،  و منبعـث 
1390(. از آنجایـی كـه یادگیـری نوعـی تغییر در رفتار اسـت لذا 
بایـد به اسـتعدادها، انگیزه هـای تحصیلی فراگیـران توجه گردد 
تـا زمینـه را برای بـروز رضایت تحصیلـی بیش از گذشـته فراهم 
شـود. انگیـزه پایین نسـبت به رشـته تحصیلی افـزون بر كاهش 
رضایـت تحصلـی، ممكـن اسـت انگیـزه ی پیشـرفت را كاهـش 
افـت تحصیلـی، پدیـده  نتیجـه،  ببـرد و در  بیـن  از  یـا  و  دهـد 
مـردودی و تـرک تحصیـل را كـه از دشـواری ها و آفـات مهـم هـر 
نظـام آموزشـی اسـت، بـروز مـی كنـد. ایـن عامل ها تنهـا منجر 
بـه زیان  هـای اقتصـادی در عملكـرد نظام آمورش عالی و سـطح 
جامعـه نیسـت بلكه ریشـه بسـیاری از انحراف ها، نابسـامانی ها 
می شـود  شـامل  را  جامعـه  در  روانی-عاطفـی  آشـفتگی های  و 

)فرشـچی و اردالن، 1393(. 
و  دانشـجویان  آتـی  و  كنونـی  شـرایط  اسـت  بدیهـی 
اصلـی  بـرون داد  عنـوان  بـه  دانشـگاهی  دانش آموختـگان 
دانشـگاه ها، مبنـای اصلـی ارزیابـی كارایـی و اثربخشـی نظـام 
آمـوزش عالـی بـه شـمار می آیـد. در حقیقـت اثربخشـی نظـام 
آموزشـی، میـزان سـازگاری رفتـار دانش پژوهـان بـا انتظارهـا، 
مـورد  شـده  كسـب  نگـرش  و  مهـارت  هدف هـا،  خواسـته ها، 
انتظـار در یـک مبحـث خـاص در فراینـد تأثیـر آمـوزش تعریـف 
می شـود )معصومـی كالتـی، 1393؛ صفایـی موحد و همـكاران، 
در  شـاغالن  وضعیـت  بررسـی  بـا.  زمینـه،  همیـن  در   .)1392
كــه  می دهـد  نشـان  كشـور  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای 
بخـش صنعـت و كشـاورزی در ایجـاد شـغل چنـدان موفـق عمل 
بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  1394(؛  كریمـی،  و  )زمانـی  نكرده انـد 
نمـای عملگرایـی در بازارهای كار كشـاورزی، دانشـجویان دختر 
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همـكاران،  و  )نوغانـی  می كننـد  پیـدا  نامناسـب تری  ارزیابـی 
1394؛ تسـما و همـكاران، 2012(. امـا آنچه به عنـوان پیش نیاز 
مهـم در كیفیـت آموزشـی و اثربخشـی در نظـام آمـوزش عالـی 
كشـاورزی مطـرح اسـت، عالقمندی به رشـته تحصیلـی و وجود 
رضایـت تحصیلی، میـان فراگیران نظام آموزش عالی كشـاورزی 
اسـت )ربانـی و ربیعـی، 1390(، چـرا كـه در تحقیقـات متعـدد 
عامـل عالقـه در گزینش رشـته تحصیلی میـان اولویت هـای اول 
دانشـجویان قرار نـدارد )شـاه ولی و عابدی سروسـتانی، 1393(. 
ربانـی و ربیعی )1390( در بررسـی تأثیر نحوه ارزیابی از رشـته بر 
میزان رضایت تحصیلی دانشـجویان دانشـگاه اصفهان )با كمک 
تحلیـل لیزرل(، نتیجه گرفتنـد كه حدود 65 درصد پاسـخگویان 
عالیـق و نظـر خودشـان را مهم تریـن عامل هـای تأثیرگـذار بـر 
انتخـاب رشـته معرفـی كردنـد. نزدیـک به همیـن نسـبت از آنان 
نیـز عنـوان كرده انـد كـه در صـورت داشـتن دانـش و شـناخت 
امروزشـان، دوباره رشـته كنونی را انتخاب می كردند. در بررسـی 
سـهم تأثیرگـذاری نحـوه ارزیابی فـرد از رشـته بر میـزان رضایت 
تحصیلـی اش مالحظه شـد كه عامـل تاثیرگـذار ارزیابی از رشـته 

تحصیلـی بـر رضایـت تحصیلـی 58 درصـد بـود.
بیـن  رابطـه  دربـاره  خـود  تحقیـق  در   ،)1391( پرهیـزی 
انگیـزه  تحصیلـی،  پیشـرفت  میـزان  بـا  ارزیابـی  شـیوه های 
تحصیلـی و رضایت منـدی از رشـته میان دانشـجویان دانشـگاه 
ارزیابـی  سـازه  به كارگیـری  گرفـت،  نتیجـه  اصفهـان  مجـازی 
پیشـرفت  بـا  ارزشـیابی  سـطحی  راهبردهـای  و  حضـوری 
تحصیلـی، انگیـزه تحصیلـی و رضایت منـدی از رشـته در میـان 
دانشـجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشـت. همچنین 
عامل های جمعیت شـناختی )جنسـیت، رشـته تحصیلی و سن 
در انتخاب نوع ارزشـیابی دانشـجو(، تأثیرگـذار نبود. همچنین 
بـا  ارتبـاط  در   ،)1393( اردالن  و  فرشـچی  یافته هـای  بنابـر 
رضایـت تحصیلـی، انگیـزه تحصیلـی و دسـتاوردهای تحصیلی 
در میان دانشـجویان كشـاورزی دانشـگاه بوعلی همدان، میزان 
رضایت تحصیلی دانشـجویان كارشناسـی دانشـكده كشـاورزی 
باالتـر از حـد متوسـط به دسـت آوردنـد. همچنین بیـن رضایت 
از رشـته تحصیلـی با دسـتاوردهای تحصیلی، انگیـزه تحصیلی 
و  مثبـت  همبسـتگی  )معـدل(  تحصیلـی  پیشـرفت  میـزان  و 
معنـی داری وجـود داشـت.همچنین ارزیابـی از رشـته در میان 
دانشـجویان حد مناسـبی داشـت. آتشـكار و همكاران )1393( 
در بررسـی رابطـه بیـن انگیـزه تحصیلـی و رضایـت تحصیلـی 

نتیجـه  ایـن  بـه  تهـران  پزشـكی  علـوم  دانشـگاه  دانشـجویان 
دسـت یافتنـد، بین سـن و انگیـزه تحصیلـی و رضایت تحصیلی 
دانشـجویان رابطـه مثبـت معنـی داری وجـود داشـت. امـا بیـن 
رضایـت تحصیلی بین دانشـجویان رشـته های مختلـف، تفاوت 
معنـی داری مشـاهده نشـد. همچنیـن عامـل سـن بـه عنـوان 
قوی تریـن متغیـر پیش بیـن بـرای تبییـن رضایـت تحصیلـی و 
انگیـزه تحصیلی شـناخته شـد. در همیـن زمینه اكبـری بورنگ 
)1394( نیـز بـر نقش انگیـزه تحصیلی بر رضایت مندی از رشـته 
دانشـجویان اشـاره داشـته و ارزیابـی دانشـجو از جایـگاه رشـته 

خـود را بـر انگیـزه تحصیلـی، مثبـت ارزیابـی كـرده اسـت.
بركلـی و پاریـش )2005( بـه شناسـایی و تعییـن عامل هـای 
كشـاورزی  دانشـكده  در  تحصیلـی  رشـته  انتخـاب  بـر  مؤثـر 
دانشـگاه كانـزاس آمریـكا پرداختنـد. دوازده رشـته كشـاورزی 
انگیـزه  داشـتن  بـود.  تحقیـق  مدنظـر  كارشناسـی  مقطـع  در 
تحصیلـی، عالقـه به رشـته تحصیلـی و كار با گیاهـان و جانوران 
اولویـت اصلـی پاسـخگویان در انتخـاب رشـته كشـاورزی بـود. 
همچنیـن متغیرهـای جنسـیت، تجربـه دوره هـای كشـاورزی 
در دبیرسـتان، توصیه و تشـویق دبیران، دوسـتان و آشـنایان و 
حمایت والدین نیز بر ارزیابی از رشته تحصیلی و انتخاب رشته 
دانشـجویان كشـاورزی مؤثر بـود. در همین زمینه كشیشـیان و 
همـكاران )2010( نیـز بـه بررسـی عامل هـای انگیزهـی اثرگذار 
بـر انتخـاب رشـته تحصیلـی در میان دانشـجویان دانشـگاه اس 
تـی جونـز آمریـكا پرداختند. بنابـر یافته های تحقیـق، برخی از 
عامل هـای اصلـی تعییـن كننـده و تأثیرگـذار بـر انتخـاب رشـته 
تحصیلـی شـامل شـرایط احتمـال اسـتخدام و امنیـت شـغلی 
بـاالی رشـته مـورد نظـر، توصیـه و تشـویق والدیـن، عالقـه بـه 
ماهیـت و محتـوای رشـته، جایگاه رشـته در جامعـه )ارزیابی از 

رشـته تحصیلـی( و كیفیـت آموزش هـای دانشـگاهی بـود.
بررسـی  بـرای  خـود  تحقیـق  در   )2010( كواسـكه  و  كانـو 
رضایـت از جایـگاه رشـته و ارزیابـی از رشـته تحصیلـی میـان 
كمـک  )بـه  پیتزبـورک  دانشـگاه  اجتماعـی  علـوم  دانشـجویان 
تحلیـل مسـیر( متغیرهایـی كـه به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بـر رضایـت از جایـگاه رشـته تحصیلـی اثرگـذار بودنـد را شـامل 
از رشـته  ارزیابـی  وضعیـت شـغلی رشـته در جامعـه، كیفیـت 
و  آمادگـی  تحصیلـی،  سـال  دانشـجویان،  میـان  تحصیلـی 
شـناخت پیشـین نسـبت بـه رشـته، اهمیـت رشـته در سـطح 
جامعـه، جنسـیت دانشـجو و نداشـتن انگیزه تحصیلـی و عالقه 

تاثیر نگرش دانشجویان  ...
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بـه شـغل مرتبط به رشـته معرفی كردنـد. همچنین، نورافشـان 
و همكاران )2014( در بررسـی دالیل انتخاب رشـته و دانشـگاه 
و میـزان رضایـت تحصیلی دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـكی 
شـیراز نتیجـه گرفتنـد 59/4 درصـد از دانشـجویان از انتخـاب 
رشـته خـود رضایت داشـتند كه البتـه با افزایش سـال تحصیلی 
ایـن رضایـت و انگیـزه تحصیلـی آنـان از رشـته كاهـش یافـت. 
بـر  تأثیرگـذار  و  كننـده  تعییـن  اصلـی  عامل هـای  همچنیـن 
انتخاب رشـته تحصیلـی، توصیه و تشـویق دبیران دبیرسـتان، 

پـدر و مـادر و نزدیكـی دانشـگاه بـه محـل زندگـی بـود.
در همیـن زمینـه حكیـم )2014( در تحقیق خود به بررسـی 
دانشـجویان  میـان  در  تحصیلـی  رشـته  از  رضایـت  وضعیـت 
بنابـر  پرداخـت.  اهـواز  شـاپور  جنـدی  دانشـگاه  پرسـتاری 
یافته هـا، 62/5  درصـد از پاسـخگویان، ارزیابـی خوبـی نسـبت 
به جایگاه رشـته و شـغل پرسـتاری در سـطح جامعه نداشـتند. 
محقـق در تحقیـق خـود بـه متغیرهایـی كه بـر رضایت از رشـته 
ایـن زمینه هـا  را شـامل  باشـد  اثرگـذار  تحصیلـی دانشـجویان 
معرفـی كـرده اسـت: اطالعـات پیشـین دانشـجویان در مـورد 
رشـته  از  )ارزیابـی  جامعـه  سـطح  در  رشـته  جایـگاه  رشـته، 
تحصیلـی(، آینـده شـغلی رشـته و درآمـد آن، شـرح وظایـف، 
دانشـگاه  كاركنـان  و  اسـتادان  مربیـان،  بیـن  ارتبـاط  نـوع 
مدیریتـی  روش هـای  و  آموزشـی  امكانـات  دانشـجویان،  بـا 
نقـش  رشـته،  از  ارزیابـی  شـاخص های  شناسـایی  دانشـگاه. 
سـازنده و گاه میانجـی متغیر انگیزه تحصیلـی و تأثیر بر رضایت 
آموزشـی  برنامه ریزی هـای كالن  بـرای  تحصیلـی دانشـجویان 
بسـیار ضروری اسـت )ربانی و ربیعـی، 1390؛ پرهیزی،1391؛ 
مـوارد  زیـرا  كواسـكه،2010(،  و  كانـو  1394؛  بورنـگ،  اكبـری 
مطـرح شـده در صـورت نبـود هماهنگی مناسـب، باعـث ایجاد 
خالءهـای مختلـف آموزشـی و روحـی در سـلیقه ها، اسـتعداد 
و انتظارهـای دانشـجو از خـود شـده و موجـب اثرگذاری هـای 
بـرای  درازمـدت  در  نامطلـوب  اقتصـادی  و  اجتماعـی  روانـی، 

.)2014 همـكاران،  و  )حامـدی راد  می شـود  جامعـه 
ارزیابـی مطلـوب دانشـجویان از رشـته تحصیلـی خـود، بـا 
باالبـردن میزان انگیزه تحصیلی، منجر به نقشـی سـازنده برای 
بروز رضایت تحصیلی در میان دانشـجویان كشـاورزی می شود. 
ضرورت هـای  و  نیازهـا  ابتدایی تریـن  از  یكـی  می تـوان  لـذا 
یادگیـری را، عالقـه و رضایـت تحصیلی دانسـت كه فـرد را برای 
دسـتیابی بـه آگاهی هـای بیشـتر و كسـب ارزیابـی مناسـب تر از 

رشـته خـود ترغیـب خواهـد كـرد. ایـن امـر در نهایـت منجـر به 
بازدهـی بـاالی آموزشـی و مسـئولیت پذیری آتـی آنـان خواهـد 
شـد. این هـدف محقق نخواهد شـد مگـر آنكه ارزیابی از رشـته 
دانشـجویان در جایگاه مناسـبی تبیین شـده باشـد و هم راسـتا 
بـا پـرورش انگیزه منجـر به رضایت تحصیلی دانشـجویان شـود 
)ارفعـی و همكاران، 1387؛ ادهمی مقـدم و همكاران، 1394(. 
از ایـن رو، بـا توجـه بـه اهمیـت موضوع، هـدف ایـن تحقیق آن 
اسـت تـا بـه بررسـی و ارزیابـی سـهم تأثیرگـذاری نحـوه ارزیابی 
فـرد از رشـته تحصیلـی خـود بـر میـزان رضایـت تحصیلـی از 
رشـته، بـا واسـطه گری  انگیـزه تحصیلـی در میـان دانشـجویان 

بپردازد.  كشـاورزی 

روش شناسی
این پژوهش حاضر از از نوع كاربردی و روش پژوهش از نوع 
شد.  انجام   94-95 تحصیلی  سال  در  كه  بوده  ارتباطی  علی-  
جامعه آماری تحقیق، شامل همه دانشجویان كشاورزی و منابع 
سال های  در  تحصیل  به  شاغل  كارشناسی(  )مقطع  طبیعی 
تحصیلی سوم و چهارم به شمار 740 نفر بود. بیشتر دانشجویان 
سال های اول و دوم تحصیلی، هنوز دروس تخصصی رشته خود 
را در حد مناسبی نگذرانده اند و شناخت مطلوبی از ماهیت و 
مد  تحقیق  این  در  لذا  ندارند؛  خود  تحصیلی  رشته  محتوای 
)بر  تصادفی  طبقه ای  نمونه گیری،  روش  نگرفتند.  قرار  نظر 
بود.  تحصیلی(  گرایش  و  پسر(   -2 دختر،   -1( جنس  مبنای 
برای  كه  آمد  به دست  كوكران  فرمول  كمک  به  آماری  نمونه 
و 148  پسر  دانشجوی   127( نفر  به 275  شمار  دقت،  افزایش 
دانشجوی دختر( افزایش یافت. برای تعیین روایی ابزار تحقیق 
از روایی محتوایی و روایی سازه اسـتفاده شد. روایی محتوایی 
پرسشنامه بر پایه نظرسنجی چندتن از اعضای هیأت علمی و 
پس از اعمال نظرهای فنی و ضروری تأیید شد. برای بررسی 
از  تحصیلی،  رشته  انتخاب  در  دالیل  مهم ترین  متغیر  پایایی 
آنجا كه در معادله های ساختاری به كار برده نشد، بر پایه میزان 
تتای ترتیبی )باالتر از 0/7( مطلوب به دست آمد. ابزار پژوهش، 
شامل پرسشنامه ای مركب از گویه های ویژگی های فردی و حرفه 
ای )12 گویه(، انتخاب رشته تحصیلی )12 گویه(، ارزیابی رشته 
تحصیلی )7 گویه(، مقیاس استاندارد سنجش انگیزه تحصیلی 
 5( رشته  از  تحصیلی  رضایت  با  مرتبط  گویه های  و  گویه(   27(
دارای  تحقیق،  متغیرهای  سنجنده  گویه های  كه  بود  گویه( 
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ترتیب خاص و دارای وزن های یكسان در یك مقیاس لیكرت  
)از "خیلی كم" تا "خیلی زیاد" در دامنه 1 تا 5( عرضه شد. برای 
ارزیابی سهم تأثیرگذاری نحوه ارزیابی فرد از رشته، بر میزان 
رضایت تحصیلی از رشته خود با توجه به نقش میانجی انگیزه 
تحصیلی، از تحلیل رابطه سه متغیر به واسطه مدل معادله های 
مفهومی  مدل  مناسب  تحلیل  برای  شد.  استفاده  ساختاری 
به طور  است  ممكن  متغیرها  اینكه  گرفتن  نظر  در  و  تحقیق 
همزمان نسبت به هم دارای رابطه های علی باشند و همچنین 
مدل سازی  روش  از  1393(؛  )علوی،  میانجی  متغیر  وجود 
شد.  استفاده  تحلیل  برای    ) )لیزرل  ساختاری  معادله های 
مدل سازی معادله های ساختاری، با احتساب وجود رابطه های  
علی میان متغیرها، مدل های علی را با دستگاه معادله خطی 
آزمون می كند و با آزمون رابطه های  تئوریک و نظری موجود در 
یک وضعیت مفروض، برآورد رابطه های  علی میان متغیرهای 
پنهان )مشاهده نشده( و نیز رابطه های  میان متغیرهای آشكار 
)مشاهده شده( را امكان پذیر می سازد )ربانی و ربیعی، 1390؛ 

ویرا، 2011(. 
هفت  با  تحصیلی"  رشته  ارزیابی   " بیرونی  پنهان  متغیر 
موارد  شامل  متغیرها  این  است.  شده  سنجش  آشكار  متغیر 
1393؛   ، اردالن  و  فرشچی  1390؛  ربیعی،  و  )ربانی  بود  زیر 
حكیم،  كواسكه، 2010؛  و  كانو  همكاران، 2014؛  و  نورافشان 
جامعه؛  در  رشته  به  شدن  قائل  اهمیت  میزان   -1  :)2014
ارزیابی   -3 رشته؛  با  مرتبط  ای  حرفه  در  اشتغال  احتمال   -2
میزان   -4 كشور؛  توسعه  برای  رشته  اهمیت  درجه  از  دانشجو 
اهمیت و ارزش قائل شدن به رشته توسط خانواده؛ 5- میزان 
اهمیت و ارزش قائل شدن به رشته توسط دوستان و آشنایان؛ 
6- احساس غرور داشتن به رشته خود در جامعه؛ و 7- احتمال 
برخورداری از درآمد مناسب داشتن با شاغل شدن در حرفه ای 
مرتبط با رشته. از سوی دیگر، برای اندازه گیری متغیر پنهان 
به كار  زیر  شاخص  پنج  تحصیلی(،  رشته  از  )رضایت  درونی 
برده شد )شاه ولی و عابدی سروستانی، 1393؛ نیلی و عبدی، 
1395؛ جهانی و آژ، 1395؛ حكیم، 2014؛ الهاللی و همكاران، 
اوتوار  استون  2016؛  چاگروبورتی،  2016؛  هگارتی،  2015؛ 
و هوگان، 2016(: 1- میزان عالقه دانشجو به محتوای رشته؛ 
2- تمایل به شاغل شدن )به عنوان شغلی اصلی( در زمینه رشته 
تحصیلی؛ 3- تمایل به توصیه به دیگران برای انتخاب این رشته 
تحصیلی؛ 4- تمایل به ادامه تحصیل در این رشته، و 5- میزان 

سنجش  برای  تحصیلی.  رشته  دادن  تغییر  به  تمایل  نداشتن 
متغیر میانجی تحقیق )انگیزه تحصیلی(، از مقیاس استاندارد 
انگیزه تحصیلی )AMS( كه توسط والراند و همكاران )1992( 
ارایه شده بود استفاده شد )واحدی و همكاران، 1391؛ آتشكار 
و همكاران، 1393؛ اكبری بورنگ، 1394؛ حیدری و همكاران، 
و  اوتوار  استون  چاگروبورتی، 2016؛  هگارتی، 2016؛  1394؛ 
هوگان، 2016(. این مقیاس از 27 گویه بر پایه مقیاس لیكرت 
)با نمره دهی یك تا پیج از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم( تهیه 
درونی  انگیزه  )شامل  درونی  انگیزه  مؤلفه  سه  دارای  و  شده 
 12 در  تحركی  درونی  انگیزه  و  موفقیت  درونی  انگیزه  دانش، 
گویه(، انگیزه بیرونی )تنظیم بیرونی، تنظیم درون فكن، تنظیم 
همانندسازی و... در 11 گویه( و بی انگیزهی تحصیلی )شرایط 
به القوه بی انگیزگی به تالش، نداشتن تمایل به مطالعه درس ها 
و ... در 4 گویه( بود كه سطوح انگیزه به كمک این مقیاس قابل 

اندازه گیری است.
عاملـی  بارهای  معیار  سه  پایـه  بـر  همگـرا،  روایی  برای 
از 0/5، میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده  تـر  بـزرگ  و  برابـر 
برابـر و بزرگتـر از 0/5 و پایایـی تركیبـی برابـر و بزرگتـر از 0/7 
از  پـس  تحقیـق  ابـزار  همگرایی   ،)2010 همكاران،  و  )هایر 
در  آمد.  به دست  مطلوب  حد  در  الزم  فنی  نظرهای  اعمال 
میانگیـن  كـه  ایـن  بـه  توجه  بـا  تشـخیصی  روایی  با  ارتباط 
واریانـس اسـتخراج شـده برای هـر متغیـر پنهـان در مـدل های 
بیشینه  و  مشترک  واریانس  مجذور  میانگیـن  از   اندازه گیـری 
مجذور واریانس مشترک بین همه ی متغیرهای پنهان بزرگتر 
بـود )پهلوان شـریف و مهدویـان، 1394؛ رضایی و همكاران، 
1395(، در نتیجه ابزار تحقیق دارای روایی تشخیصی مطلوبی 
بار  پایه سه معیار  بر  اندازه گیری  پایایی مدل  با  رابطه  بود. در 
از  بزرگتر  یا  برابر  كرونباخ  آلفای  از 0/5،  بزرگتر  یا  برابر  عاملی 
0/5 و پایایی تركیبی )CR( برابر یا بزرگتر از 0/7، پایایی هر سه 
متغیر اندازه گیری مورد ارزیابی در حد مناسب بود )جدول 1(. 

جدول 1. بررسی پایایی و روایی مدل معادله های ساختاری

متغیرهای
پنهان

ارزیابی رشته تحصیلی
انگیزش تحصیلی

رضایت مندی از رشته 
تحصیلی

پایایی ترکیبی 
(CR)

0/77
0/74
0/79

روایی همگرا
(AVE)

0/63
0/57
0/66

تتای
ترتیبی

0/76
0/74
0/75

تاثیر نگرش دانشجویان  ...
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یافته ها
بـا توجـه بـه نتایـج جـدول 2، 53/8 درصـد از پاسـخگویان 
دانشـجویان زن و 46/2 درصـد آنان دانشـجویان مـرد بودند، كه 
بیشـترین فراوانی پاسـخگویان )38/2 درصد( در محدوده سنی 
20 الـی 21 سـال قـرار داشـتند و میانگیـن سـن پاسـخگویان 

21/63 بـود. رشـته تحصیلـی22/2 درصـد پاسـخگویان مربوط 
بـه زراعـت و اصـالح نباتـات و كمتریـن آنـان بـا 2/9 درصـد بـه 
رشـته مرتع و آبخیزداری اختصاص داشـت. بیشـترین فراوانی 
تـا  پاسـخگویان )43/6 درصـد( در محـدوده 13  معـدل میـان 

14/9 بـود و میانگیـن معـدل پاسـخگویان 15/63 بـود.

جدول 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه ویژگی های فردی

متغیر

سن )سال(

جنس

معدل
)میانگین نمرات(

رشته تحصیلی

سطح متغیر
 

19 سال و كمتر
20-21
22-23

24 و باالتر

جمع

مرد
زن

جمع

10/9 و كمتر
11-12/9
13-14/9
15-16/9
17-18/9

باالتر از 19

جمع

زراعت و اصالح نباتات
علوم دامی

گیاه پزشكی 
مهندسی آب

باغبانی
ماشین  های كشاورزی

مرتع و آبخیزداری
صنایع غذایی

جمع

فراوانی
 

15
105
101
54

275

127
148

275

9
13
34

120
68
31

61
43
39
51
31
24
8

18

275

 درصد

5/5
38/2
36/7
19/6

100

46/2
53/8

100

3/2
4/7

12/4
43/6
24/8
11/3

100

22/2
15/6
14/2
18/6
11/3
8/7
2/9
6/5

100

 کمینه

19

مد: مرد

10

مد: زراعت و اصالح نباتات

 بیشینه

28

19/9

بـر پایـه داده های جدول 3، بـر پایه اولویت بنـدی عامل های 
اصلـی تعیین كننـده و تأثیرگـذار بر انتخاب رشـته تحصیلی، به 
و   )میانگیـن 3/63  گویه هـای كسـب مـدرک تحصیلـی  ترتیـب 
ضریب تغییرات 0/334( و تشـویق رسـانه ها )تلویزیـون، رادیو، 
مجـالت، روزنامه هـا و پایـگاه هـای اینترنتـی( )میانگیـن 3/57 

قـرار  دوم  و  اول  اولویت هـای  در   )0/348 تغییـرات  ضریـب  و 
داشـتند. همچنیـن گویـه توصیـه و یا تشـویق دبیـران و مربیان 
بـا میانگیـن 2/32 و ضریـب تغییـرات 0/613 اولویـت آخـر را در 

عامل هـای تأثیرگـذار در انتخـاب رشـته پاسـخگویان داشـت.

جدول 3: اولویت بندی عامل های اصلی تعیین كننده و تأثیرگذار بر انتخاب رشته توسط پاسخگویان

عامل
 

- كسب مدرک تحصیلی

میانگین
 

3/63

 انحراف معیار

1/213

 ضریب تغییرات

0/334

 اولویت

1
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ادامه جدول 3

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیارمیانگینعامل

- تشویق رسانه ها )تلویزیون، رادیو، مجالت، روزنامه ها و سایت های اینترنتی(  
- توصیه و یا تشویق دوستان، آشنایان و خویشان    

- تحصیل یكی از نزدیكان و یا دوستان در رشته مورد نظر
- امكان داشتن آینده شغلی با كسب درآمد باال 

- توصیه و یا تشویق والدین    
- عالقمندی زیاد به خود محتوا و ماهیت رشته

- اعتبار باالی رشته تحصیلی در مقایسه با دیگر رشته های دانشگاهی    
- شانس و اتفاق در انتخاب رشته

- كسب موقعیت شغلی
از  فرار  سربازی،  زندگی،  محل  در  تحصیل  )مانند  جانبی  انگیزه های  دیگر   -

بیكاری و...(  
- توصیه و یا تشویق دبیران و مربیان 

3/57
2/49
2/93
2/48
2/72
2/89
2/73
2/86
2/75
2/41

2/32

1/243
1/144
1/368
1/182
1/314
1/401
1/331
1/414
1/388
1/352

1/424

0/348
0/459
0/467
0/477
0/483
0/484
0/488
0/494
0/505
0/561

0/613

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

مقیاس سنجش: خیلی كم )1(، كم )2(، متوسط )3(، زیاد )4(، خیلی زیاد )5(

پایـه  بـر  می شـود  مشـاهده   4 جـدول  در  كـه  همان گونـه 
آزمـون من ویتنـی، در میـان دانشـجویان پسـر و دختـر تفاوت 
معنـی داری در سـطح معنـی داری یک درصـد با میـزان انگیزه 

بیـن  امـا  داشـت؛  وجـود  خـود  رشـته  از  ارزیابـی  و  تحصیلـی 
دانشـجویان پسـر و دختـراز لحـاظ میـزان رضایـت تحصیلـی، 

تفـاوت معنـی داری مشـاهده نشـد.

جدول 4: تأثیر جنس بر ارزیابی از رشته، انگیزه و رضایت تحصیلی

متغیرها

ارزیابی از رشته

انگیزش تحصیلی

رضایت تحصیلی

جنسیت
 

پسر
دختر

پسر
دختر

پسر
دختر

رتبه میانگین
 

172/11
108/73

153/06
125/08

138/71
137/39

U 

5066/50

7485/50

9308/00

 zآماره 

-6/599

-2/918

-0/137

Sig.

0/00

0/004

0/89

جدول 5. خالصه همبستگی معدل با متغیرهای میزان ارزیابی از رشته، انگیزه تحصیلی و رضایت  تحصیلی 

متغیر

معدل
رضایت از رشته
ارزیابی از رشته
انگیزه تحصیلی

معدل
 

1
0/432**
0/150*
0/176*

ارزیابی از رشته
 

0/150*
0/445**

1
0/213*

رضایت از رشته
 

0/432**
1

0/445**
0/381**

انگیزه تحصیلی
 

0/176*
0/381**
0/213*

1

بـرای تعییـن همبسـتگی بیـن میـزان پیشـرفت تحصیلـی 
)معـدل( بـا ارزیابـی از رشـته، انگیـزه تحصیلـی و رضایـت  از 
رشـته از ضریب هـای همبسـتگی اسـتفاده شـد. بنابـر نتایـج 
بـا  )معـدل(  تحصیلـی  پیشـرفت  میـزان  بیـن   ،)5( جـدول 

از رشـته تحصیلـی )در سـطح یـک درصـد(،  میـزان رضایـت 
انگیـزه تحصیلـی )در سـطح پنـج درصـد( و ارزیابـی از رشـته 
و  مثبـت  همبسـتگی  درصـد(،  پنـج  سـطح  )در  دانشـجویان 

داشـت. وجـود  معنـی داری 

* : P < 0.05 , **: P < 0.01

تاثیر نگرش دانشجویان  ...
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بـرای بررسـی اعتبار یـا روایی مـدل معادله های سـاختاری، 
از پایایـی تركیبـی CR و روایـی همگـرا اسـتفاده شـد. برتـری 
پایایـی تركیبـی در آن اسـت كـه پایایـی سـازه ها نـه بـه صـورت 
مطلـق، بلكـه بـا توجـه بـه همبسـتگی سازه هایشـان بـا یكدیگر 
محاسـبه می شـود. همچنیـن برای محاسـبه آن، شـاخص های 
بـا بار عاملی بیشـتر، اهمیت زیادتـری دارند )آقـازاده و یزدانی، 
1394(. روایـی همگـرا یـا میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده 
مدل هـای  بـرازش  بـرای  كـه  اسـت  دیگـری  معیـار   ،)AVE(
اندازه گیـری در روش مـدل سـازی معادله های سـاختاری به كار 

بـرده می شـود.
بـرای روایـی همگــرا، بنابـر جـدول 5 بــر پایـه سـه معیـار 
بارهای عاملــی برابــر و بــزرگ تــر از 0/5، میانگیــن واریانــس 
اســتخراج شــده برابــر و بزرگتــر از 0/5 و پایایی تركیبی برابــر 
و بزرگتــر از 0/7 )هایـر و همـكاران، 2010(، همگرایـی ابــزار 

فنـی الزم در حـد مطلـوب  اعمـال نظرهـای  از  پــس  تحقیـق 
به دسـت آمـد. همان گونـه كـه در جـدول 5 مشـاهده می شـود 
تبییـن  مراحـل  گذرانـدن  از  پـس  پنهـان،  متغیرهـای  همـه 
بـاالی 0/7  تركیبـی  پایایـی  مقـدار  دارای  پرسشـنامه،  روایـی 
بـود.  مـدل  مناسـب  پایایـی  دهنـده  نشـان  كـه  آمـد  به دسـت 
همچنیـن مقـدار میانگین واریانس اسـتخراج شـده AVE برای 
متغیرهـای پنهان باالتر از 0/5 اسـت؛ بنابرایـن روایی همگرای 
مـدل  انـدازه گیـری نیز مطلوب بـود )هایر و همـكاران، 2010(. 
در جـدول )6(، متغیرهـای موجـود در مدل معدالت سـاختاری 
تحقیـق و نشـانه های اختصـاری به كار رفته آنهـا در مدل تحلیل 
شـده توسـط لیـزرل ارایـه شـده اسـت كـه بــرازش مــدل های 
انـدازه گیــری در ســطح مطلوبــی بــوده و رابطــه منطقـی بین 

متغیرهـای مــورد بررسـی برقـرار بـود.  

جدول 6- برازش مدل های اندازه گیری 

متغیر پنهان 
)نماد در مدل( 

نشانه 
اختصاری

متغیر آشکار
)نماد در مدل(

بار عاملی

ارزیابی رشته تحصیلی

انگیزه تحصیلی
 )متغیر میانجی(

رضایت  تحصیلی

ارزیابی 1
ارزیابی 2
ارزیابی 3
ارزیابی 4
ارزیابی 5
ارزیابی 6
ارزیابی 7

انگیزه 1
انگیزه 2
انگیزه 3

رضایت1
رضایت2
رضایت3
رضایت4
رضایت5

1- میزان اهمیت قائل شدن به رشته در جامعه
2- احتمال اشتغال در حرفه ای مرتبط با رشته

3- ارزیابی دانشجو از درجه اهمیت رشته برای توسعه كشور
4- میزان اهمیت و ارزش قائل شدن به رشته توسط خانواده

5- میزان اهمیت و ارزش قائل شدن به رشته توسط دوستان و آشنایان
6- احساس غرور داشتن به رشته خود در جامعه

7- احتمال برخورداری از درآمد مناسب و شاغل شدن در حرفه ای مرتبط با رشته

1- انگیزه درونی
2- انگیزه بیرونی

3- بی انگیزهی

1- میزان عالقه دانشجو به محتوای رشته
2- تمایل به شاغل شدن )به عنوان شغلی اصلی( در زمینه رشته تحصیلی

3- تمایل به توصیه به دیگران برای انتخاب این رشته تحصیلی
4- تمایل به ادامه تحصیل در این رشته

5- میزان نداشتن تمایل به تغییر دادن رشته تحصیلی

0/74
0/71
0/83
0/69
0/77
0/73
0/81

0/71
0/70
0/73

0/72
0/77
0/78
0/80
0/86

CR=0/77 ،Cronbach’s Alpha=0/74 ،AVE=0/63

CR=0/74 ،Cronbach’s Alpha=0/72 ،AVE=0/57

CR=0/79 ،Cronbach’s Alpha=0/77 ،AVE=0/66

ب - تفسیر نتایج تحلیل مدل ساختاری
با محاسـبه مربع فراسـنجه )پارامتـر( الندا یـا بارهای عاملی 
به دسـت آمـده، ضریـب تبیین به دسـت می آید. لذا بنابر شـكل 

2، واریانـس ارزیابـی فـرد از رشـته تحصیلـی بـه ترتیـب، تـوان 
تبییـن 30/25 درصـد از واریانـس میـزان اهمیـت قائـل شـدن 
بـه رشـته در جامعـه؛ 7/29 درصـد از واریانس احتمال اشـتغال 
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در حرفـه ای مرتبـط با رشـته؛ 6/25 درصـد از واریانـس ارزیابی 
دانشـجو از درجـه اهمیـت رشـته بـرای توسـعه كشـور؛ 29/16 
درصـد از واریانـس میـزان اهمیت و ارزش قائل شـدن به رشـته 
توسـط خانواده؛ 7/84 درصد از واریانس میزان اهمیت و ارزش 
قائل شـدن به رشـته توسط دوسـتان و آشـنایان، 10/24 درصد 
از واریانـس احسـاس غـرور داشـتن بـه رشـته خـود در جامعـه 
درآمـد  از  برخـورداری  احتمـال  واریانـس  از  درصـد   12/96 و 
مناسـب داشـتن بـا شـاغل شـدن در حرفـه ای مرتبـط با رشـته 
را دارد. بنابرایـن از میـان شـاخص های سـنجش ارزیابی فرد از 
رشـته تحصیلـی، احتمـال شـاخص میـزان اهمیت قائل شـدن 
به رشـته در جامعه )با ضریب تبیین 0/3025(، سـهم بیشـتری 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بـرای متغیـر رضایـت از رشـته 
تحصیلـی، می تـوان اذعـان داشـت كـه ایـن متغیـر بـه ترتیـب، 
تـوان تبییـن 7/29 درصـد از واریانـس متغیـر انگیـزه درونـی؛ 
3/61 درصـد از واریانـس متغیـر انگیـزه بیرونـی و 40/96 درصد 
از واریانـس متغیـر بی انگیزهـی تحصیلـی را دارد. در اینجا هم 

متغیـر بی انگیزهی تحصیلی )با ضریب تبیین 0/4096(، سـهم 
بیشـتری بـه خود اختصـاص داده اسـت. همچنین بـرای متغیر 
رضایـت از رشـته تحصیلـی، می تـوان این گونه اذعان داشـت كه 
ایـن متغیـر بـه ترتیـب، تـوان تبییـن  11/56 درصـد از واریانس 
از  بـه محتـوای رشـته؛ 26/01 درصـد  میـزان عالقـه دانشـجو 
واریانـس تمایـل بـه شـاغل شـدن )بـه عنوان شـغلی اصلـی( در 
زمینـه رشـته تحصیلـی؛ 12/96 درصـد از واریانـس تمایـل بـه 
توصیـه بـه دیگـران برای انتخـاب این رشـته تحصیلـی؛ 23/04 
درصـد از واریانـس تمایـل بـه ادامـه تحصیـل در ایـن رشـته و 
8/41 درصـد از واریانـس میـزان نداشـتن تمایل بـه تغییر دادن 
رضایـت  سـنجش  شـاخص های  از  دارد.  را  تحصیلـی  رشـته 
منـدی از رشـته تحصیلـی، احتمـال شـاخص تمایـل به شـاغل 
شـدن )بـه عنـوان شـغلی اصلـی( در زمینـه رشـته تحصیلـی )با 
ضریب تبیین 0/2601(، سـهم بیشـتری نسـبت به بقیه به خود 

اختصـاص داده اسـت. 
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 های ساختاری )تأثیرگذاری متغیرهای ارزیابی فرد از رشته تحصیلی، انگیزش و رضایت تحصیلی(. مدل معادله2شکل 

 تأیید برای مسیر، هایضریب شدن مشخص از بعد     
کرد.  استفاده tآماره  از باید های پژوهش،فرضیه رد یا

 بررسی برای معیار تریناصلی داری،معنی مقدار
 قدر چنانچه بوده و مدل در متغیرها بین های رابطه
باشد، رابطه یا  94/2داری، بزرگتر از معنی عدد مطلق

 ارتباط که گرفت نتیجه توانمیدار است و اثر معنی
 دارد وجود سیبرر مورد پنهان متغیر دو بین داریمعنی

(. 2195؛ شیری و همکاران، 2195)اسدی و مرادی، 
داری معنی حالت در را تحقیق ساختاری مدل ،5شکل 

دهد.نشان می

 (T-valueهای ساختاری در حالت معنی داری )مدل معادله -5شکل 
     

Chi-square= 166.90,   df= 87, P-value= 0.00051,   RMSEA= 0.058   

Chi-square= 166.90,   df= 87, P-value= 0.00051,   RMSEA= 0.058   

بعـد از مشـخص شـدن ضریب هـای مسـیر، بـرای تأییـد یـا 
رد فرضیه هـای پژوهـش، بایـد از آمـاره t اسـتفاده كـرد. مقـدار 
معنـی داری، اصلی تریـن معیـار بـرای بررسـی رابطه هـای  بیـن 
متغیرهـا در مـدل بـوده و چنانچه قـدر مطلق عـدد معنی داری، 
بزرگتـر از 1/96 باشـد، رابطـه یـا اثـر معنـی دار اسـت و می تـوان 

بیـن دو متغیـر پنهـان  ارتبـاط معنـی داری  نتیجـه گرفـت كـه 
مـرادی، 1392؛ شـیری  و  )اسـدی  بررسـی وجـود دارد  مـورد 
و همـكاران، 1392(. شـكل 2، مـدل سـاختاری تحقیـق را در 

حالـت معنـی داری نشـان می دهـد. 

نگاره 1- معادله  ساختاری تأثیرگذاری متغیرهای ارزیابی فرد از رشته تحصیلی، انگیزه و رضایت  تحصیلی
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)T-value( نگاره 2- مدل معادله های ساختاری در حالت معنی داری

ایـن مـدل  بـرای  بنابـر ضریب هـای مسـیر به دسـت آمـده، 
تحقیـق چهـار فرضیـه محتمـل اسـت كـه نتایـج بررسـی آزمون 

هـر كـدام از فرضیه هـای مـدل تحقیـق در جـدول 7 ارایـه شـده 
. ست ا

جدول 7. خالصه آزمون فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق

 ارزیـابی از رشتــه      رضایت  از رشته 
 انگیزه تحصیلی      رضایت  از رشته

 ارزیـابی از رشتــه      انگیزه تحصیلی
 ارزـیابی از رشتــه      انگیزه تحصیلی      رضایت  از رشته 

خطای 
استاندارد

 
0/592
0/713
0/784

-

ضریب 
استاندارد شده

 
0/64
0/54
0/47
0/25

t مقادیر 

3/23**
2/37**
2/59**

-

 نتیجه آزمون

تأیید 
تأیید 
تأیید 
تأیید 

R2

0/41
0/29
0/22

-

- ارزیابی از رشـته دانشـجویان كشـاورزی بر رضایت از رشته 
تحصیلـی آنـان تأثیر معنی داری دارد: بـا توجه به میزان ضریب 
مسـیر 0/64 و همچنیـن آمـاره t )3/23( می تـوان نتیجـه گرفت 
ارزیابـی از رشـته دانشـجویان كشـاورزی در سـطح معنـی داری 
1 درصـد بـر رضایـت از رشـته تحصیلـی آنـان تأثیـر معنـی دار و 

مثبتـی دارد. بنابرایـن ایـن فرضیه تأیید می شـود.
- انگیزه تحصیلی دانشـجویان كشـاورزی بر رضایت از رشـته 
تحصیلـی آنـان تأثیر معنـی داری دارد: با بررسـی میزان ضریب 
مسـیر 0/54 و همچنیـن آمـاره t )2/37( می تـوان نتیجـه گرفت 
ارزیابـی از رشـته دانشـجویان كشـاورزی در سـطح معنـی داری 

1 درصـد بـر رضایـت از رشـته تحصیلـی آنـان تأثیـر معنـی دار و 
مثبتـی دارد. بنابرایـن ایـن فرضیـه هم تأیید می شـود.

- ارزیابی از رشـته دانشـجویان كشـاورزی بر انگیزه تحصیلی 
آنـان تأثیـر معنـی داری دارد: بـا توجـه به میـزان ضریب مسـیر 
0/47 و همچنیـن آمـاره t )2/59( نیـز می تـوان نتیجـه گرفـت 
ارزیابی از رشـته دانشـجویان كشـاورزی در سـطح معنی داری 1 
درصـد بر انگیـزه تحصیلی آنـان تأثیر معنـی دار و مثبتـی دارد. 

بنابرایـن ایـن فرضیـه تأیید می شـود.
- ارزیابی از رشـته دانشـجویان كشـاورزی بر رضایت از رشته 
تحصیلـی بطـور مسـتقیم دارای اثر مثبـت و معنـی داری برابر با 

* : P < 0.05 , **: P < 0.01
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0/64 )فرضیـه 1( و همچنیـن متغیـر میانجـی انگیـزه پیشـرفت 
و  مثبـت  اثـر  دارای  تحصیلـی  رشـته  از  رضایـت  روی  بـر  نیـز 
فرضیـه  لـذا   .)2 )فرضیـه  داشـت   0/54 بـا  برابـر  معنـی داری 
انگیـزه تحصیلـی  بـودن متغیـر  بـر میانجـی  شـماره 4، مبنـی 
بیـن رابطـه ارزیابـی از رشـته و رضایـت از رشـته تحصیلـی نیـز 
تأییـد می شـود. لـذا بـا تأییـد نقـش میانجـی انگیـزه تحصیلی، 
ارزیابـی از رشـته تحصیلـی دارای تأثیـر غیرمسـتقیم، مثبـت و 
معنـی داری برابر بـا 0/25 روی رضایت از رشـته تحصیلی دارد.
در مجمـوع، تجزیـه و تحلیـل فرضیه هـای پژوهـش نشـان 
داد كـه اثرگذاری هـای مسـتقیم متغیرهـای ارزیابـی از رشـته و 
انگیـزه تحصیلـی بـر رضایـت  از رشـته تحصیلـی )بـه ترتیـب بـا 
میـزان اثـرات 0/64 و 0/54( و متغیـر ارزیابـی از رشـته بر انگیزه 
تحصیلـی )با میـزان اثر 0/47( مثبت و معنـی دار بود. همچنین 
)بـا متغیـر میانجـی  از رشـته  ارزیابـی  اثرگـذاری غیرمسـتقیم 
انگیـزه تحصیلـی( نیـز بـر رضایـت  از رشـته تحصیلی )بـا میزان 
تأثیـر 0/25( نیـز مثبـت و معنـی دار بوده و فرضیه هـای پژوهش 

تأییـد می شـوند.
رشـته  از  ارزیابـی  تأثیـر  معنـی دار،  مسـیرهای  میـان  در 
از رشـته تحصیلـی )مسـتقیم(، بیشـترین میـزان  بـر رضایـت 
از  ارزیابـی فـرد  نهایـت متغیـر  اثرگـذاری را دارا می باشـد. در 
رشـته تحصیلـی اش بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم )بـا كمک 

از  وی  منـدی  رضایـت  بـر  تحصیلـی(  انگیـزه  میانجـی  متغیـر 
رشـته تحصیلـی تأثیـر مسـتقیم و معنـی داری داشـته و مـدل 
تحلیلـی در مسـیر مسـتقیم ارزیابـی فـرد از رشـته تحصیلـی بـر 
رضایـت از رشـته تحصیلی، تـا 64 درصد تـوان تبیین كنندگی را 
داشـته و 36 درصـد باقیمانـده ناشـی از مقدارهای تبیین نشـده 
و یـا خطـای انـدازه گیری مدل اسـت. همچنیـن متغیر میانجی 
انگیـزه تحصیلـی بـر متغیـر رضایـت از رشـته دارای اثرگـذاری 
بـه میـزان 54 درصـد تغییـرات آن  معنـی دار و مثبـت  بـوده و 

متغیـر را تبییـن می كنـد.
د- شاخص های نیکویی برازش برای مدل:

در مدل یابـی معادله هـای سـاختاری بـرای ارزیابـی نیكویی 
بـرازش مـدل، آماره هایـی به وسـیله لیـزرل در جـدول 8 عرضه 
ایـن  شـامل  سـاختاری  مـدل  ارزشـیابی  شـاخص های  شـد. 
مـوارد اسـت: آزمـون نیكویی برازش كای اسـكوئر )χ2(، نسـبت 
كای اسـكوئر بـر درجـه آزادی )χ2/df(، ریشـه میانگیـن مجـذور 
خطـای تقریـب )RMSEA( ، میانگیـن مجـذور پـس ماندهـا 
)RMR( ، شـاخص برازندگـی افزایشـی )IFI( ، شـاخص نـرم 
تطبیقـی  برازندگـی  شـاخص   -6  ،  )NNFI( برازندگـی  نشـده 
)CFI( ، شـاخص نیكویـی بـرازش )GFI( و شـاخص برازندگـی 

.)AGFI( تعدیـل یافتـه

جدول 8: شاخص های نیكویی برازش مدل اندازه گیری

شاخص برازش

مقدارها
معیار مطلوب

χ2

 
166/90

-

P

0/00051
>0.05

χ2/df 

1/918
< 3

 RMSEA 

0/058
<0.08

 IFI 

0/92
>0.90

 CFI 

0/91
>0.90

RMR.

0/063
<0.08

NNFI

0/94
>0.90

GFI

0/92
>0.90

AGFI

0/990
>0.90

منابـع: ربانـی و ربیعـی، 1390؛ دیامونتوپولـوس و سـیگاو، 2000؛ كـوت و همـكاران، 2001، پینـگ، 2004؛ كلیـن، 
2005؛ بـراون، 2006؛ هایـر و همـكاران، 2010

از تحلیـل مـدل سـاختاری در  به دسـت آمـده  نتایـج  بنابـر 
جـدول 6، مقـدار مجـذور كای بـرای قضـاوت در مـورد خطـی 
سـطح  در  بـا 166/90  برابـر  مكنـون  سـازه های  ارتبـاط  بـودن 
معنـی داری )0/00051( به دسـت آمـد. بـر پایـه معیـار مطلوب 
بـرازش مـدل، شـاخص نسـبت مجـذور كای بـه درجـه آزادی 
بایسـتی كوچكتـر از 3 باشـد كـه مقـدار نسـبت به دسـت آمـده، 
داده هـای  آمـده،  به دسـت  نسـبت  بـه  توجـه  بـا  بـود.   1/918

به دسـت آمـده بـا مـدل فرضـی مطابقـت مناسـب را داشـته و 
نشـان دهنده تأیید مدل اسـت. ریشـه میانگین مجذور خطای 
تقریـب برابـر بـا 0/058 به دسـت آمـد. بـا توجـه بـه آنكـه حـد 
معیـار مطلـوب كمتـر از 0/08 اسـت، لـذا ایـن شـاخص بـرازش 
 IFI ،NNFI ،CFI  نیـز قابـل پذیرش بـود. دیگـر شـاخص های
GFI ،AGFI  كـه هـر كـدام وجهـی از بـرازش مـدل سـاختاری 
را نشـان مـی دادنـد در جـدول شـماره 8 آمـده اسـت. بـا توجـه 
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بـه شـاخص های ارزیابـی برازندگـی كل مـدل مـی تـوان نتیجـه 
گرفـت مدل نهایـی دارای بـرازش قابل پذیرش بـوده و نیازی به 

اصالح هـای تكمیلـی نداشـته اسـت. 

بحث و نتیجه گیری
بر  تأثیرگذار  و  كننده  تعیین  اصلی  عامل های  اولویت بندی 
انتخاب رشته تحصیلی به عنوان یک عامل بنیادی و ریشه ای 
رشته  از  مثبت  ارزیابی  و  رشته  در  تحصیل  به  عالقمندی  در 
تحصیلی میان دانشجویان كشاورزی دارد. بنابر یافته ها، بر پایه 
تحصیلی  مدرک  كسب  گویه های  ترتیب  به  اولویت بندی،  این 
و  روزنامه ها  مجله ها،  رادیو،  )تلویزیون،  رسانه ها  تشویق  و 
سایت های اینترنتی( در اولویت های اول و دوم و گویه توصیه 
و یا تشویق دبیران و مربیان با میانگین 2/32 و انحراف معیار 
1/424 در اولویت آخر عامل های اصلی تعیین كننده و تأثیرگذار 
بر انتخاب رشته تحصیلی قرار داشت. به نظر می رسد برخالف 
سرورستانی  عابدی  و  شاه ولی  و   )1390( ربیعی  و  ربانی  نتایج 
همكاران  و  زرافشانی  تحقیق  یافته های  با  همگام  و   )1393(
)1395(، فرهنگ مدرک گرایی و تأثیر رسانه ها، نقش مؤثرتری 
رشته  انتخاب  منطق  و  عالقه  مقابل  در  رشته  انتخاب  برای 
فرهنگی  و  اجتماعی  عامل های  سهم  باالبودن  باشد.  داشته 
مانند اولویت مدرک گرایی می تواند بر ارزیابی از رشته و رضایت 
منفی  تأثیر  بعدی  مراحل  در  كشاورزی  دانشجویان  تحصیلی 

بگذارد )معمارپور و همكاران، 1392(. 
در مقایسـه بین ارزیابی از رشـته، انگیزه تحصیلی و رضایت 
از رشـته تحصیلی )بر پایه جنسـیت(، یافته ها نشـان داد، میان 
دانشـجویان پسـر و دختـر تفـاوت معنـی داری با میـزان ارزیابی 
از رشـته خـود و انگیـزه تحصیلـی وجـود داشـت. بـه عبارتـی 
دانشـجویان پسـر، سـطح ارزیابی باالتر نسـبت به رشـته خود و 
انگیزه تحصیلی بیشـتری در مقابل دانشـجویان دختر داشتند. 
بـه نظر می رسـد تصور غالـب در جامعـه به ماهیـت مردانه تلقی 
شـدن رشـته های كشـاورزی در ایـن امـر تأثیرگـذار بوده باشـد. 
بـه عبارتی ایـن تصورها كه طبیعـت كارهای تولیدی كشـاورزی 
و فرصت هـای شـغلی در بخـش كشـاورزی بـا شـرایط روحـی و 
جسـمی زنان سـازگار نیسـت و محیط هـای كاری در كشـاورزی 
مردانـه تلقـی می شـود )زرافشـانی و همـكاران، 1395( شـرایط 
فرهنگـی و محیطـی و خودپنـداری تـوان اجتماعـی و علمـی بر 
ارزیابـی دانشـجویان دختـر در مقایسـه بـا ارزیابی دانشـجویان 

مـرد اثرگـذار بـوده اسـت. همچنیـن بنابـر نتایـج همبسـتگی، 
همـگام بـا یافته هـای ادراكـی و همـكاران )1390(، سـلملیان 
و كاظـم نـژاد لیلـی )1393(، نیلـی و عبـدی )1395( و الهاللـی 
و همـكاران )2015(، بیـن میـزان پیشـرفت تحصیلـی بـا میزان 
رضایـت تحصیلـی و ارزیابـی از رشـته، بیـن میـزان پیشـرفت 
از  ارزیابـی  و  میـزان رضایـت تحصیلـی  بـا  )معـدل(  تحصیلـی 
رشـته دانشـجویان كشـاورزی، همبسـتگی مثبت و معنی داری 

داشـت.  وجود 
بـر پایـه تفسـیر نتایـج تحلیـل مـدل سـاختاری، همـگام بـا 
نتایـج ربانـی و ربیعـی )1390(، فرضیـه اصلی تحقیـق )ارزیابی 
از رشـته تحصیلـی، بطـور معنـی داری بـر رضایـت تحصیلـی از 
رشـته در میـان دانشـجویان كشـاورزی اثرگـذار اسـت( تأییـد 
شـد و ایـن مـدل توانسـت تـا 64 درصـد تـوان تبیین كنندگـی را 
داشـته باشـد. به عبارتی، متغیر ارزیابی فرد از رشـته تحصیلی 
معنـی داری  و  مثبـت  تأثیـر  رشـته  از  وی  منـدی  رضایـت  بـر 
بـود. همچنیـن  ایـن میـزان تأثیرگـذاری 64 درصـد  داشـته و 
اثـر غیرمسـتقیم ارزیابـی از رشـته )بـا متغیـر میانجـی انگیـزه 
تحصیلـی( نیـز بـر رضایـت  از رشـته تحصیلـی )بـا میـزان تأثیـر 
پژوهـش  فرضیه هـای  و  بـوده  معنـی دار  و  مثبـت  نیـز   )0/25
تأییـد شـد. در بخـش دیگـری از یافته هـای مـدل معادله هـای 
سـاختاری، از میان شـاخص های سـنجش ارزیابی فرد از رشته 
تحصیلی، احتمال شـاخص میزان اهمیت قائل شـدن به رشـته 
در جامعـه )بـا ضریـب تبیین 0/3025(، سـهم بیشـتری به خود 
اختصـاص داده اسـت. از میـان شـاخص های سـنجش رضایت 
از رشـته تحصیلی نیز، احتمال شـاخص تمایل به شـاغل شـدن 
)بـه عنـوان شـغلی اصلـی( در زمینه رشـته تحصیلی )بـا ضریب 
زمینه هـا  دیگـر  بـه  نسـبت  بیشـتری  سـهم  تبییـن 0/2601(، 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بـه عبارتـی اهمیـت، ارزش و 
اعتبـاری كـه در جامعـه بـر پایـه ضـرورت وجودی رشـته شـكل 
می گیـرد، بیشـترین تأثیـر را بر ارزیابی دانشـجوی كشـاورزی از 

رشـته تحصیلـی خـود دارد. 
  همچنیـن بـرای متغیـر رضایـت از رشـته تحصیلـی، بنابـر 
یافته هـا، ایـن متغیـر بـه ترتیـب، تـوان تبییـن 37/21 درصد از 
واریانـس تمایـل به ادامه تحصیـل در این رشـته؛ 42/25 درصد 
از واریانـس تمایل به شـاغل شـدن )بـه عنوان شـغلی اصلی( در 
زمینه رشـته تحصیلـی؛ 24/01 درصد از واریانـس میزان عالقه 
دانشـجو بـه محتـوای رشـته؛ 16/81 درصـد از واریانـس میـزان 
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نداشـتن تمایـل به تغییر دادن رشـته تحصیلـی و 16/00 درصد 
از واریانـس تمایـل بـه توصیـه بـه دیگـران بـرای انتخـاب ایـن 
رشـته تحصیلـی را داشـت كـه از میـان شـاخص های سـنجش 
رضایـت منـدی از رشـته تحصیلـی، احتمـال شـاخص تمایـل 
بـه شـاغل شـدن )بـه عنـوان شـغلی اصلـی( در زمینـه رشـته 
تحصیلـی )بـا ضریـب تبیین 0/4225(، سـهم بیشـتری نسـبت 
بـه سـایر مـوارد بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در جمع بنـدی 

نتایـج می تـوان بـه ایـن پیشـنهادها اشـاره داشـت:
رشـته های  ماهیـت  مـورد  در  درسـت  اطالع رسـانی   -
تحصیلـی كشـاورزی در هنگام انتخاب رشـته تحصیلی با كمک 
دفترچه هـای اطالع رسـانی كمكـی و جهت گیری رسـانه ها برای 
تغییـر فرهنـگ مدرک گرایی، نقـش مؤثری بر بهبـود عامل های 

تأثیرگـذار بـر انتخـاب رشـته تحصیلـی خواهد داشـت. 
تقویـت  و  فرهنگ سـازی  كارگاه هـای  طراحـی   -
خودپنداره هـای شـغلی و تحصیلـی میـان دانشـجویان دختـر، 
حمایت هـای بیشـتر از نهادهـای اجرایـی مرتبـط با رشـته های 
كشـاورزی برای  حمایت از طرح های اشـتغال زایی دانشـجویان 
دختـر می تـوان زمینـه مؤثـری را بـرای بهبـود ارزیابـی از رشـته 

میـان دانشـجویان زن ایفـا كنـد.
و  اشـتغال  و  كار  بـازار  بـا  دانشـگاه  بیـن  ارتبـاط  تقویـت   -
اطالع رسـانی توسـط اسـتادان دانشـگاه و بـا همكاری شـاغالن 
رشـته های  درسـت تر  معرفـی  بـرای  كشـاورزی  رشـته های  در 
كشـاورزی و جذابیت هـای ایـن رشـته ها، جایگاه هـای اشـتغال 
ایـن رشـته و برگـزاری برنامه هـای بازدیـد از محتـوا و ماهیـت 
رشـته های یادشـده می توانـد نقـش مؤثـری بـر بهبـود ارزیابـی 
دانشـجویان كشـاورزی و افزایـش انگیـزه تحصیلـی آنـان و در 

نتیجـه آن بهبود رضایت تحصیلی از رشـته در میـان آنان ایجاد 
. ید نما

در همیـن زمینـه، برنامـه درهـای بـاز دانشـگاه  بـرای دانش 
كنكوری هـا،  پشـت  و  دبیرسـتان  مختلـف،  مقاطـع  آمـوزان 
می توانـد بـه عنـوان یـک فرصـت مهـم و راهـكار مؤثـر بـر ایجاد 
عالقمندی و شـناخت از نزدیک با ماهیت و محتوای رشته های 
كشـاورزی دانشـگاهی باشـد. بـا حضـور پررنگ تـر رشـته های 
كشـاورزی و معرفـی برخی از دسـتاوردهای رشـته های مختلف 
كشـاورزی و نشـریه های شناخت رشـته های كشـاورزی، زمینه 
در  عالقمنـدی  ایجـاد  و  مناسـب  شـناخت  بـر  مؤثـری  بسـیار 
انتخـاب رشـته های تحصیلـی بازدیدكننـدگان فراهـم می كند و 
همچنیـن بـر ارزیابی عامه بر جذابیت و ارزشـمندی رشـته های 
رشـته های  دربـاره  جامعـه  منفـی  نـگاه  اصـالح  و  كشـاورزی 
كشـاورزی اثربخش خواهد بود )زرافشـانی و همكاران، 1395(. 
- اولویت قائل شدن و حمایت بیشتر از تحقیقات دانشگاهی 
كـه بـرای شناسـایی و توسـعه پتانسـیل های اشـتغال زایـی در 
بخـش كشـاورزی، ایجـاد برنامه هـای حمایتی مالـی و اعتباری 
بـرای دانش آموختـگان كشـاورزی و همچنیـن توسـعه درس ها 
آموزشـی  برنامه هـای  در  كشـاورزی  كارآفرینانـه  محتـوای  بـا 
دانشـگاهی طراحـی شـده اند می تواند شـرایط شـاغل شـدن در 
بخـش كشـاورزی را تقویـت نمایـد. همچنین برگزاری جلسـات 
معارفـه دانشـجویان تـازه وارد بـا كمـک تشـكیل كمیتـه ای از 
اسـتادان دانشـگاه، مشـاوران تحصیلـی، دانشـجویان در حـال 
تحصیـل و دانش آموختگان موفق در زمینه كشـاورزی تشـكیل 
شـود كه ضمـن معرفـی رشـته كشـاورزی و شـغل های مرتبط با 
آن، انگیـزه و عالقه به این رشـته را در دانشـجویان تقویت كند. 
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Abstract
Agricultural students' favorable evaluation of their field of study can increase their academic satisfac-

tion which in turn can lead to the academic satisfaction. The main purpose of this research was to study 
the effect of agricultural students' attitude from field of study on academic satisfaction, by mediating of 
academic motivation at the University of Mohaghegh Ardabili (Iran). The statistical population of re-
search consisted of 740 students in 2016-2017 academic years, in the University of Mohaghegh Ardabili 
(N=740). In This causal-correlation study according to Cochran formula, sample size obtained 275 person 
(n= 275) which were accessed through random stratified sampling method. The research instrument was a 
questionnaire consisted of 3 sections of academic satisfaction, evaluation of field of study, and Vallerand's 
Academic Motivation Scale. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of faculty 
members and experts. Construct validity (AVE) and composite reliability (CR) of the research instrument 
were tested by estimating the measurement model and sustained after making necessary corrections. The 
data were processed using SPSSwin20 and LISREL, then analyzed through Structural Equation Modeling 
(SEM). The findings revealed that among the academic achievement with academic satisfaction, academ-
ic motivation and field of study evaluation, there was a significant positive correlation among students. 
Structural equation modeling results showed the effect of field of study evaluation on students’ academic 
satisfaction, 64% (directly); and by effectiveness of academic motivation (mediator variable) in the model 
(25%) was confirmed. Among the indicators of students' evaluation from the field of study and academic 
satisfaction, respectively, the amount of importance the field of study in society (coefficient of determina-
tion: 0.3041) and tend to be employed (as main job) in their field of study (coefficient of determination: 
0.2601), accounted the major parts in academic satisfaction.

Index Terms: Field of study, academic satisfaction, academic motivation, agricultural students.
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