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تحقيق حاضر با عطف توّجه به رويكردهاي نظري و پژوهش هايي تجربي كه به جنبه هاي 
غيرآموزشي فرآيند تحصيل و تأثير آنها بر پيامدهاي تحصيلي تأكيد داشته اند، سازمان يافته 
اس��ت. بدين اعتبار با تأكيد بر مفاهيمي نظير دلبس��تگي تحصيلي، احساس اشتراك، كنترل 
تحصيلي و به طور كلي ساز و كارهايي كه دانشجويان براي انطباق و به ويژه سازگاري رواني 
� اجتماعي با دانش��گاه به كار مي برند، تأثير جامعه پذيري دانش��گاهي بر انگيزش تحصيلي 

دانشجويان بررسي شده است. 
در پژوهش حاضر با استفاده از دو پرسشنامه انگيزش تحصيلي )AMS( مبتني بر نظريه 
خودمختاري و پرسشنامه تاكتيك هاي جامعه پذيري در دانشگاه بر پايه آراء وايدمن، بوگلر 

و ساميچ، رابطه بين دو متغير مذكور بررسي مي شود. 
نمونه اين تحقيق را 307 نفر از دانشجويان شاغل به تحصيل در غالب رشته هاي تحصيلي 

دانشگاه شاهد )اعم از پزشكي و غيرپزشكي( تشكيل مي دهند. 
نتايج تحقيق به طور كلي رابطه معني دار بين نوع انگيزه تحصيلي با س��نخ جامعه پذيري 
دانشگاهي و نقش تعديل كننده متغير جنسيّت در اين رابطه را تأييد مي كند. اين نتايج نشان 
مي دهد كه بيشترين ميزان پيشرفت تحصيلي در بين دانشجوياني مشاهده مي شود كه انگيزش 
تحصيلي آنها دروني و س��نخ جامعه پذيري ش��ان علم گرايانه اس��ت، اين رابطه بين دختر ها 
قوي تر است، در حالي كه كمترين ميزان پيشرفت تحصيلي مربوط به دانشجوياني است كه 
بي انگيزه و جامعه پذيري شان نيز دانشجويي گرايانه است. اين رابطه بين پسر ها قوي تر است. 

 واژگان كليدي: 
انگيزش تحصيلي، جامعه پذيري دانشگاهي، دلبستگي تحصيلي، آموزش عالي، دانشجويان.
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طرح مسئله و ضرورت تحقيق 
در سال هاي اخير محققان به جنبه هاي غيرآموزشي تحصيل توجه بيشتري كرده اند. بخش مهمي 
از اين س��نت در حال ظهور، مباحثي اس��ت كه پيرامون دلبستگي تحصيلي1 مطرح شده است. 
دلبستگي تحصيلي بيش  از آنكه بر تعهد انتزاعي به فرآيندهاي تربيتي توجه كند، بر ارتباطات 
اجتماعي � عاطفي2 يعني زندگي روزمره دانش آموزان و دانشجويان در مدرسه و دانشگاه تأكيد 
دارد )مودي و وايت، 2003( و به درجه اي كه دانشجويان نسبت به دانشگاه خود احساس تعلق 
مي كنند، مربوط است، دلبستگي تحصيلي، مانند ساير ابعاد اجتماعي � رواني تعليم و تربيت با 
پيشرفت و موفقيت تحصيلي پيوند مي خورد اما در مقياسي كلي تر به سالمت، توانايي اجتماعي 
و س��ازگاري با مؤسس��ات عمده اجتماعي نيز اش��اره دارد. براي فهم بهتر دلبستگي تحصيلي و 
نقش تربيتي آن رجوع به مفهوم احس��اس اش��تراك3 و يا تعلق تحصيلي4 مفيد و در عين حال 

ضروري است )جانسون و همكاران، 2006(. 
احس��اس اش��تراك كه به عنوان پديده اي مهم در سالمت كلي فرد در نظر گرفته شده است 
دربردارنده چهار مؤلفه اصلي است كه عبارت اند از عضويت، نفوذ، يكپارچگي و تكميل نياز ها و 
ارتباطات عاطفي مش��ترك. عضويت مشتمل است بر احساس تعلق يا حس وابستگي شخصي، 
نفوذ به اين احس��اس كه ش��خص به گروه اهميت بدهد و گروه نيز به اعضايش، داللت مي كند، 
اعضا همچنين بايد احساس كنند كه نيازهايشان، از آنجا كه به گروه تعلق دارند به وسيله گروه 
برآورده خواهد ش��د، در آخر ارتباطات عاطفي مش��ترك بر اين باور مبتني است كه افراد داراي 
تاريخ و تجارب مشترك اند. حس اشتراك يا تعلق به مثابه يك نياز بشري اساسي و ذاتي در نظر 
گرفته مي ش��ود و افراد برانگيخته مي ش��وند تا اين نياز را ارضا كنند، بدين لحاظ افراد درصدد 
تعامل با ديگران بر مي آيند و تالش مي كنند كه پيامدهاي منفي اي از قبيل استرس يا ناسازگاري 

را تجربه نكنند )مك ميالن و چاويس، 1986(. 
با مس��لم فرض كردن اهميت كاركردهاي رواني احساس اشتراك، محققان به بررسي نقش 
احساس اشتراك در فرايندهاي تعليم و تربيت و پيامدهاي آن عالقه مند شدند، ريشه اين ديدگاه 
را مي توان در انديش��ه هاي جان ديويي )1958( جس��تجو كرد كه تربيت را به عنوان فرايندي 
اجتماعي توصيف مي كرد. وي مدرسه را به عنوان جايي كه در آن يادگيري در روابط و تعامل با 
ديگران به ويژه همكالس��ي ها و معلمين و در دور و بر آنها رخ مي دهد، مي ديد و از همين روي 
استدالل مي كرد، مديران و معلمين مدرسه مسئول اند تا براي كمك به دانش آموزان كه پيامدهاي 

مثبت تحصيلي را تجربه كنند احساس اشتراك را تسهيل سازند )باميستر و الري، 1995(.
به ويژه، اين امر كه بس��ياري از مدارس در نظام آموزشي شهرهاي بزرگ، دانش آموزان را بر 

1. School Attachment 
2. Sociomotional
3. Sense of Community
4. School Belonging
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پايه امتحانات و نمرات آزمون هاي سطحي رتبه بندي مي كنند حقيقتي است كه آنها را با خطر 
محدود شدن مواجه مي كند، در نتيجه نظام آموزشي براي اينكه نمرات آزمون هاي دانشجويان را 
بهبود ببخشد بيشتر از اشتراك و همكاري بر فردگرايي و رقابت تأكيد مي كنند )استرمن، 2000(. 
گذش��ته از اين همچنان كه خصائص كالس هاي درس��ي دبيرس��تان  ها به گونه اي اس��ت كه 
كمتر از كالس هاي درسي مدارس ابتدايي، اجتماعي مي شوند، دانش آموزان حمايت كمتري از 
معلمين دريافت مي كنند. روي هم رفته اقداماتي كه در مدارس و دانشگاه ها به كار برده مي شوند 
مبتني است بر مجموعه اي از باورها و ارزش ها كه پيشرفت و برتري را تشويق مي كنند و غالباً 
نيز اين باور پذيرفته مي ش��ود كه نيازهاي عاطفي دانش��جويان در خارج از كالس درس برآورده 
مي ش��ود، در نتيجه تأكيد كمتري بر تكميل نياز اساسي حس تعلق در مدرسه و دانشگاه وجود 

دارد )سانچز و همكاران، 2005(. 
در اين خصوص نظام آموزشي آمريكا خاصه تا دهه 80 نمونه مثالي خوبي است، اين نظام 
همانن��د يك نظام اقتصادي، رقابت و نمره گذاري به منظور درجه بندي دانش آموزان را تش��ويق 
مي كرد و كودكان در مدرسه از طريق ياد گرفتن رقابت جويي، خود را براي كسب امتياز ها آماده 
مي كردند. رقابت جويي دو پيامد عمده در بر داش��ت كه هر دو در كاركرد اصلي تعليم و تربيت 
به گونه اي اختالل و نقصان ايجاد مي كردند: نخست اينكه هدف اصلي دانش آموزان كسب نمره 
خوب بود تا كسب دانش مورد انتظار از كسي كه نمره خوب دارد، دوم پيش بيني خودارضاكننده1 
بدين معني كه در نتيجه رقابت تحصيلي اعم از موفقيت يا شكست، نوعي پيشينه رسمي براي 
دانش آموز ايجاد مي ش��د كه نتيجه آن دريافت برچس��ب »ممتاز« و يا »تنبل« بود كه عواقب 
مهمي براي زندگي تحصيلي بعدي وي داش��ت چرا كه انتظار ها و نگرش هاي معلمين، والدين 
و حتي خود دانش آموز از خويش��تن خود به موجب اين برچس��ب ها شكل مي گرفت و منجر به 
نوعي پيش گويي مي ش��د كه انتظار مي رفت تا دانش آموز با رفتارهاي بعدي خود آنها را محقق 
سازد بدين ترتيب باور به اينكه برخي كودكان ناموفق اند باعث مي شد كه مدرسه با آنان رفتاري 
همانند افراد ناموفق داش��ته باش��د كه نتيجه آن عدم موفقيت آنان بود )رابرتس��ون، به نقل از 

بهروان، 1372: 355-358(. 
پژوهشگران به منظور شناخت نقش حس اشتراك در فرايند تحصيل و ارتباط آن با پيامدهاي 
مهم��ي نظير عملك��رد و انگيزش تحصيلي به ابعاد اجتماعي فراين��د تحصيل و نيز محيط هاي 
آموزش��ي اعم از دبيرس��تان و دانشگاه توجه خاصي مبذول داش��ته اند، يكي از متغيرهاي مورد 
بررسي در اين خصوص فرايند جامعه پذيري دانشگاهي و تحصيلي است كه به ويژه با مفاهيمي 

نظير حس تعلق تحصيلي، دلبستگي و كنترل تحصيلي داللت هاي معنايي زيادي دارد. 
 در تحقيق حاضر سعي شده است پس از مروري تجربي و نظري بر ادبيات پژوهشي مربوط 

با انجام يك بررسي پيمايشي به چند سؤال عمده زير پاسخ داده شود: 

1. Self- Fulling Prophecy

سنجش رابطه جامعه پذيري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي ...
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1. چه رابطه اي بين جامعه پذيري دانشگاهي با پيشرفت تحصيلي وجود دارد؟
2. چه رابطه اي بين جامعه پذيري دانشگاهي با انگيزش تحصيلي وجود دارد؟

3. آيا جامعه پذيري دانشگاهي بر رابطه بين انگيزش و پيشرفت تحصيلي تأثيرگذار است؟
4. آيا در رابطه بين جامعه پذيري دانشگاهي با انگيزش تحصيلي تفاوت جنسيتي وجود دارد؟

پيشينه تحقيق
برخي پژوهش  ها پيشنهاد كرده اند كه شاخص هاي روان شناختي از قبيل حس تعلق روابط قوي تري 
با س��اير پيامدهاي مه��م رفتار تحصيلي از قبيل انگيزش دارن��د، محققان عالقمند به انگيزش 
تحصيلي خاطر نش��ان س��اخته اند كه نظريه پردازان انگيزش، حس تعلق را به عنوان نيازي كه بر 
نياز به معرفت و فهميدن تقدم دارد مورد بحث قرار داده اند. در پژوهش��ي درباره دانش آموزان 
مكزيكي األصل دبيرس��تاني، آشكار ش��د كه حس تعلق تحصيلي، يك پيش بيني كننده نيرومند 
عملكرد تحصيلي بود، حتي زماني كه س��اير متغير ها از قبيل محيط تحصيلي حمايت كننده و 
وفاداري فرهنگي اضافه شدند )گونزالس و پاديال، 1997(. يك مطالعه طولي ملي بر روي گروه 
متنوعي از دانش آموزان كه در پايه هشت آغاز و در پايه ده تكرار شد نشان داد كه دانش آموزان 
با سطح تحصيلي پائين تر، تمايل دارند كه سطوح كمتري از حس تعلق تحصيلي را گزارش كنند 
)اسمردان1، 2002(. تحقيق ديگري برروي دانش آموزان مدارس متوسطه نشان داد كه حس تعلق 
به طور مثبتي به سطح تحصيلي مربوط مي شود. هر چند در مطالعه ديگري بر روي دانش آموزان 
سفيدپوست در پايه هشت، پس از اينكه پيشرفت تحصيلي پيشين كنترل شد حس تعلق تأثير 
مثبت كمي بر نمرات پايان س��ال آنها داش��ت )گودنو2، 1993(. تحقيق هالبرگ در سال 1998 
بر روي دانش��جويان سفيدپوس��ت مدارس متوس��طه رابطه مثبت بين حس تعلق با انگيزش را 
آشكار ساخت، اثر گودنو )1993( نيز رابطه مثبت بين حس تعلق تحصيلي و انگيزش را در بين 
نمونه اي متنوع از دانش آموزان بر اساس اندازه گيري انتظار براي موفقيت و ارزش دروني نسبت 
به موضوع تحصيلي خاص نشان داد. مع هذا گودنو و گريدي )1995( با هدايت مطالعه اي بر روي 
دانش آموزان پايه هاي هفت تا نه سفيدپوس��ت، سياه پوست و التين كشف كردند كه حس تعلق 
تحصيل��ي به طور مثبتي به ارزش دروني دانش آم��وزان، انتظار براي موفقيت و تالش تحصيلي 
مربوط مي شود. از سوي ديگر برخي از پژوهش ها با تكيه بر اهميت بررسي آمادگي هاي رواني 
اجتماعي3 و تأثيرات عمده آن بر پيش��رفت تحصيلي از منظر ديگري بر جنبه هاي غيرآموزشي 
فرايند تحصيل توجه مي كنند كه با آنچه كه در بحث از نقش دلبس��تگي تحصيلي و احس��اس 
اش��تراك و تعلق گفته ش��د ارتباط نزديكي دارد، اين تحقيقات مطرح مي كنند كه دانشجوياني 
كه استراتژي هاي انطباقي و كنترل تحصيلي را بهتر توسعه مي دهند و عزت نفس باالتري دارند 

1. Smerdon
2. Goodenow
3. Psychosocial Dispositions
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پيشرفت تحصيلي بيشتري از دانشجوياني دارند كه فاقد اين آمادگي ها هستند. اين پژوهش ها 
همچنين پيشنهاد مي كنند كه آمادگي هاي رواني  اجتماعي، رابطه بين خصائص جمعيت شناختي 
دانشجويان )نظير تحصيالت والدين، سن و جنسيت( و يا رشته هاي تحصيلي )هنر ها يا علوم( 
را با پيش��رفت تحصيلي آنها تعديل مي كند و غالباً باعث بهبود عملكرد تحصيلي دانش��جوياني 
مي ش��ود كه استراتژي هاي ياد شده را به كار مي گيرند. به عنوان مثال پژوهشي نشان داده است 
كه استراتژي هاي انطباقي معطوف به مسئله1 كه از سوي پسر ها ترجيح داده مي شود، تأثيرات 
مثبتي بر پيش��رفت تحصيلي آنها دارد. حال آنكه اس��تراتژي هاي معطوف بر احساس كه مورد 

ترجيح دختران است، چنين تأثيري در بر ندارد )تامرس2، 2002(.
متغير رواني � اجتماعي مهم ديگري كه براي تبيين موفقيت علمي دانشجويان به كار برده 
ش��ده اس��ت، كنترل تحصيلي، يا سطحي است كه در آن دانشجويان باور دارند كه مي توانند بر 
پيشرفت تحصيلي خود تأثيرگذار باشند و آن را پيش بيني كنند، شواهد قابل مالحظه اي وجود 
دارد كه نشان مي دهد كه دانشجويان با كنترل تحصيلي باالتر، بيشتر تمايل دارند با رفتارهايي 
كه منجر به عملكرد تحصيلي بهتري مي ش��ود درگير ش��وند تا دانشجوياني كه كنترل تحصيلي 
پايين تري دارند )پري، 2005(. يكي از پيامدهاي اين مطالعات، توسعه برنامه هاي مداخله كننده اي 
براي تقويت كنترل و انطباق به منظور كمك به سازگاري مؤثر به دانشجوياني بوده است كه با 
تقاضاهاي ش��ناختي س��طح باالي دروس دانشگاه و اساتيدي كه حمايت اجتماعي كمي فراهم 
مي كنند مواجه اند. هر چند كه از اين برنامه ها عموماً براي كمك به دانش��جويان اس��تفاده شده 
اس��ت، روش��ن نيس��ت كه تأثير برابري براي دختر ها و پس��ر ها داشته باش��د. دسته ديگري از 
پژوهش ها نش��ان داده اند كه عزت نفس باال عملكرد تحصيلي را بهبود مي بخشد، مع هذا زماني 
كه تأثير كنترل تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان دبيرس��تاني بر پيش��رفت تحصيلي، با هم 
بررس��ي مي ش��ود، تأثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي به طور كامل به وسيله كنترل تحصيلي 

توضيح داده مي شود )راس3، 2000(.
گودنو و گريدي )1995( همچنين دريافتند كه دختر ها حس تعلق تحصيلي بيشتري گزارش 
مي كنن��د و رابطه انتظار موفقي��ت و حس تعلق تحصيلي در مدارس راهنمايي و دبيرس��تان ها 
براي دختر ها قوي تر از پسر ها است. بررسي طولي اسمردان )2002( نيز نشان داد كه دختران 
دبيرستاني حس تعلق بيشتري از همكالسي هاي پسر خود گزارش مي كنند. گودنو، اين تفاوت هاي 
جنسيتي را با ارجاع به فرايند جامعه پذيري متفاوت دختر ها و پسر ها توضيح مي دهد. همان گونه 
كه گيليگان )1982( استدالل مي كند كه وابستگي و ارتباط با ديگران براي دختر ها مهم تر است 
در حالي كه براي پس��ر ها رقابت اهميت بيش��تري دارد همين تحقيقات نشان مي دهد كه رابطه 
حس تعلق تحصيلي با انگيزش تحصيلي براي دختر ها قوي تر از پسرهاست )كاليفتون، 2008(.

1. Problem - Focused
2. Tamres 
3. Ross 
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نتايج پژوهش ديگري كه با هدف مش��خص س��اختن واكنش دانش��جويان كالج به الزامات 
خاص دوره هاي تحصيلي )به عنوان مثال سياس��ت مراقبت س��خت گيرانه( و شناسايي درجه اي 
كه آنها در رفتارهاي مرتبط با عملكرد باالي تحصيلي درگير مي شوند به انجام رسيد مشخص 
ساخت كه دانشجويان دختر در اين رفتار ها از همكالسي هاي پسر خود برتري معني داري نشان 
مي دهند. اين رفتار ها عبارت اند از: حضور به موقع در كالس، نشس��تن در جلوي كالس درس، 
يادداش��ت برداري درسي، س��ازماندهي زمان مطالعه، خريداري كتاب هاي درسي، خواندن اين 

كتاب ها و سود بردن از فرصت هاي اضافي براي يادگيري )زازمن1، 2005(.

جامعه پذيري دانشگاهي و انگيزش تحصيلي
يكي از متغيرهايي كه مي تواند به عنوان س��ازوكاري براي استراتژي هاي انطباقي دانشجويان در 

دانشگاه و سازگاري اجتماعي عاطفي با آن به حساب آيد، جامعه پذيري دانشگاهي است. 
وايدمن )1989( كه مفهوم جامعه پذيري را در قلمرو دانش��جويي به كار گرفته است، تأكيد 
دارد كه جامعه پذيري دانشگاهي را مي توان به عنوان فرايندي از كنش متقابل دانشجويان با ساير 
اعضاي اجتماع دانشگاهي در گروه ها يا ساير زمينه هايي كه به وسيله درجات متنوعي از فشارهاي 
هنجاري مش��خص مي ش��وند در نظر گرفت. اين كنش متقابل اشكال متفاوتي از جامعه پذيري 
راكه ممكن است به انواع گوناگوني از سازگاري تازه وارد ها با سازمان منجر شود نتيجه مي دهد. 
آتيناسي2 )1989( براي فرايند جامعه پذيري دانشجويان دانشگاه، دو مرحله، مشخص مي كند، 
مرحله اول كس��ب آمادگي اس��ت كه طي آن دانش��جويان ت��ازه وارد به رفتار ه��ا و نگرش هاي 
دانشجوياني كه قباًل در دانشگاه پذيرفته شده اند و مرحله انتقال از دبيرستان به دانشگاه را طي 
كرده اند اس��تناد مي كنند. مرحله دوم، پس از آمادگي اس��ت، اين مرحله در برگيرنده رفتار ها و 
نگرش هايي است كه فرد پس از پذيرش، به دست مي آورد، در مرحله كسب آمادگي، محققاني 
نظير پاس��كارال )1985( و ترنزي و اس��پرينگر )1996( دريافته اند كه دانشجويان در خصائص 

شخصي و آموزشي اي كه با خود به دانشگاه مي آورند متفاوت اند )ترنزي و همكاران، 1996(.
ساميچ و بوگلر با تأكيد بر مرحله نخست جامعه پذيري دانشگاهي يا مرحله كسب آمادگي و 
با تأكيد بر اهميت شيوه هاي جامعه پذيري در محيط فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فرض مي كنند 
كه شيوه واحدي از جامعه پذيري براي همه دانشجويان وجود ندارد. آنها استدالل مي كنند كه 
ش��يوه هاي متفاوت جامعه پذيري ممكن است به وسيله انگيزه هاي متنوعي كه دانشجويان را به 

درس خواندن وامي دارد تعيين شوند )ساميچ و بوگلر، 2002(.
انگيزه هاي دانشجويان براي درس خواندن است كه آنها را به ثبت نام در مؤسسات دانشگاهي 
سوق مي دهد. اين انگيزه ها را مي توان با سنخ شناسي هاي متفاوتي طبقه بندي كرد. آيتوال آنها 

1. Zusman
2. Attinasi
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را بر اساس اصول انگيزش دروني � بيروني توصيف مي كند. انگيزش هاي بيروني، دانشجويان را 
نس��بت به كار براي رس��يدن به هدف غايي امتحانات جهت مي دهد. در حالي كه انگيزش دروني 
بر عالئق دانش��جويان نسبت به بسط دادن دانش شان مبتني است. مطابق با طبقه بندي آيتوال، 
امروزه جهت يابي دانش��جويان نسبت به تحصيل بيشتر ابزاري است و آنها به وسيله محرك هاي 
بيروني برانگيخته مي شوند و عالقه مندند درجات علمي را با حداقل تالش دريافت كنند. )آيتوال، 
1995( محص��ول نهاي��ي فرايند تحصيل اب��زاري را رندال كالين��ز1 )1979( جامعه مدرك گرا 
مي نامد يعني جامعه اي كه در آن اهميت زيادي به دستاوردهاي آموزشي از انواع گوناگون داده 
مي  ش��ود، دس��تاوردهايي كه پيش از آنكه در قالب دانش يا مهارت تجلي كند، به شكل مدارك 
ليس��انس، فوق ليس��انس و دكتري انعكاس مي يابد كه فوق العاده در پيشرفت شغلي افراد مؤثر 

است. )رابرتسون، به نقل از بهروان، 1372: 368- 356(
ك��ي و ُدوان )1967( چهار نوع انگيزه براي درس خواندن در دانش��گاه را توصيف كرده اند: 
آمادگي ش��غلي، گسترش ذهني، زندگي اجتماعي جالب و آزاد شدن از كنترل والدين. كالرك 
و ترو )1966( سه نوع خرده فرهنگ دانشجويي را مطابق با تمايز پيش گفته، مشخص كرده اند. 
خرده فرهنگ ش��غلي2 كه مطابق اس��ت با عالقه مندي دانش��جويان براي كسب آمادگي شغلي، 
خرده فرهن��گ تحصيل��ي3 كه معطوف اس��ت به دانش��جويان جدي كه درصدند دانش ش��ان را 
گس��ترش دهند و محقق و انديش��مند ممتازي باشند و خرده فرهنگ دانشجويي4 كه بر اهميت 
زندگي دانشجويي در فضاي دانشگاه تأكيد دارد و اموري نظير ورزش، دوستي با جنس مخالف 
و معاش��رت را در برمي گيرد و طبعاً همين دس��ته از دانش��جويان اند كه آرزو مي كنند از كنترل 
والدين آزاد باش��ند. اين طبقه بندي همچنين با پژوهش ش��اپيرا و اتزيوني و هالووي )1973( 
كه نگرش هاي دانش��جويان اس��رائيلي را نسبت به موضوعات سياسي و اجتماعي مطالعه كردند 

انطباق دارد )ساميچ و بوگلر، 2002(.
طبقه بندي آيتوال به سنخ شناس��ي دس��ي و ريان )1985( نزديك اس��ت. آنها بر پايه نظريه 
خودمختاري5 از سه سازه اصلي انگيزش ياد مي كنند، نخست انگيزش دروني كه بدين معناست 
كه فرد فعاليتي را به خاطر رضايت، خشنودي، عالقه، پاداش، لذت دروني و ذاتي انجام مي دهد 
و فقط نفس عمل مهم است و شامل انگيزش براي فهم، براي انجام كار6 و براي تجربه تحريك 
اس��ت. اين انگيزش دربردارنده بيش��ترين سطح خودمختاري اس��ت. دوم، انگيزش بيروني كه 
عبارت است از رفتاري كه به منظور كسب پيامدهاي مثبت يا اجتناب از پيامدهاي منفي تنظيم 
مي شود و شامل سه نوع تنظيم همانندسازي شده، تنظيم بيروني و تنظيم تزريقي است و سوم، 

1. Randall Collins
2. Vocational 
3. Academic
4. Collegiate
5. Self Determination Theory
6. Accomplish Things
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بي انگيزگي كه اساساًً بدين معناست كه تصور مي شود رفتار ها توسط نيروهايي فراتر از كنترل 
اشخاص تنظيم مي شود و آنها قادر به تنظيم رفتار خود به گونه اي كه نتايج و پيامدهاي دلخواه 
را در پي داشته باشد نيستند و احساس ناشايستگي و فقدان كنترل مي كنند. بر اساس نظريه 
خودمختاري، انواع خودمختار انگيزش از جمله انگيزش دروني باعث پيامدهاي تحصيلي مثبت 
و انواع غيرمختار آن از جمله بي انگيزگي موجب پيامدهاي منفي مي ش��ود )باقري و همكاران، 

.)11-22 :1382

چارچوب و مدل نظري تحقيق 
در تحقيق حاضر با استناد به نظريه وايدمن و آتيناسي و ديدگاه ساميچ و بوگلر درباره جامعه پذيري 
دانشگاهي و سنخ هاي عمده آن و نيز نظريه خودمختاري و طبقه بندي دسي و ريان از انگيزش 
تحصيلي به بررسي رابطه بين شيوه هاي اصلي جامعه پذيري دانشگاهي و انواع انگيزش تحصيلي 

و تأثير آن بر عملكرد تحصيلي دانشجويان پرداخته شده است. 
سازگاري بين انگيزه هاي تحصيلي و شيوه هاي جامعه پذيري دانشگاهي از دو ديدگاه نظري 
سرچشمه مي گيرد، نخست نظريه هويت و دوم نظريه كاركردگرايي. ديدگاه نخست مشتمل بر 
نظريه هايي است كه در تبيين خود � سازگاري1 به تمايل فرد براي يكپارچگي احساس و تجربه 
و توافق بين هويت ها و رفتارهاي نقشي ارجاع مي دهند. اين ديدگاه استدالل مي كند افراد براي 
كنش، مطابق با ارزش ها و هنجارهايي كه به طور ضمني هويت به آن متعهد مي شود برانگيخته 
مي شوند. در اين صورت دانشجويان تالش مي كنند كه بين انگيزه هايشان براي درس خواندن و 
روش هاي جامعه پذيري در دانشگاه هماهنگي ايجاد كنند. ديدگاه دوم مطرح مي كند كه مباني 
انگيزش��ي كنش هاي ش��خص با پيامدهاي ناش��ي از اهدافي كه آنها دنبال مي كنند هماهنگ 
مي ش��ود، رويكرد كاركردگرايي بر اهميت پيامدهاي رفتار اجتماعي انسان تأكيد دارد، بنابراين 
باي��د بي��ن انگيزه هاي تحصيلي و روش هاي جامعه پذيري به عنوان راهنماي2 رفتار با پيش��رفت 
و رضايت تحصيلي به عنوان پيامد انطباق باش��د. س��اميچ و بوگلر در پژوهش خود دريافتند كه 
روش هاي جامعه پذيري نقش مهمي در موفقيت تحصيلي در آموزش عالي به عنوان يك متغير 
تعديل كننده ايفا مي كند، آنها همچنين نش��ان دادند كه بين انگيزه هاي تحصيلي و روش هاي 
جامعه پذيري دانش��گاهي انطباق وجود دارد )به اس��تثناي جامعه پذيري و انگيزش ابزاري(. از 
س��وي ديگ��ر آنها دريافتند كه بين انگيزش بيروني ب��راي درس خواندن با جامعه پذيري علمي 
رابطه منفي برقرار است، در حالي كه جامعه پذيري علمي بيشترين تأثير معني دار را بر پيشرفت 

و رضايت تحصيلي دارد. 
مطابق با ديدگاه س��اميچ و بوگلر ش��يوه هاي متفاوت جامعه پذيري ممكن اس��ت به وسيله  

1. Self Consistency
2. Agenda
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انگيزه هاي متنوعي كه دانشجويان را به درس خواندن وا مي دارد تعيين شوند، بدين ترتيب آنها 
بين انگيزه هاي درس خواندن و شيوه هاي جامعه پذيري قائل به نوعي تشابه اند كه مي تواند نقش 
مهمي در تبيين رضايت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ايفا كند. در اين صورت انتظار مي رود 
كه انگيزه هاي تحصيلي، نوع جامعه پذيري دانش��گاهي را تعيين كند. بدين ترتيب دانشجوياني 
كه جامعه پذيري ش��ان بيشتر علمي اس��ت از عالئق علمي و انگيزه  تحصيلي دروني برخوردارند 
و بيش��ترين ميزان س��ازگاري با نظام هنجاري دانش��گاه را از خود نشان مي دهند، نگرش كلي 
آنها نس��بت به امور تحصيلي و وظايف نقش دانش��جويي مثبت و مساعد است و توانايي پذيرش 
آنچه را كه محيط تحصيلي عرضه مي كند دارا هستند. ويژگي اصلي نگرشي و رفتاري اين گونه 
دانشجويان بر يك اصل كلي استوار است: مطالعه و انجام فعاليت هاي تحصيلي وراي حداقل آنچه 
كه دروس ايجاب مي كنند. در نتيجه خصائصي همچون چالش پذيري، آماده سازي و برنامه ريزي 
براي فعال بودن و تعامل با استاد و كالس و يادگيري دروس در آنها بيشتر مشاهده مي شود. 

دانش��جوياني ك��ه به وس��يله انگيزه ه��اي بيروني ب��ه درس خواندن روي مي آورند، ش��يوه 
جامعه پذيري ش��ان بيشتر ابزاري اس��ت لذا تمايل دارند تا يك رويكرد عملگرا اتخاذ كنند، آنها 
تالش مي كنند تا از يك س��و با قواعد و مقررات دانش��گاهي آش��نا ش��وند و از سوي ديگر دانش  
تدبيري1 را به كار گيرند. مطابق با ديدگاه واگنر و اس��ترانبرگ2 )1986( دانش تدبيري معرفتي 
است كه بيشتر عملي است تا علمي، غيررسمي است تا رسمي و براي بيشتر افراد غالباً نياموخته 
و مستقيماً انتقال يافته است. ويژگي هاي اصلي رفتاري و نگرشي دانشجوياني كه در سنخ ابزاري 
قرار مي گيرند، به طور كلي اين است كه آنها براي انطباق با بعد هنجاري و نظام ارزشي و نقش 
دانش��جويي خود از انگيزش دروني برخوردار نيس��تند و يا كمتر برخوردارند در نتيجه براي آنها 
تحصيل و درس به عنوان هدفي في نفسه مطرح نيست. گذشته از آن به تحصيل و انجام وظايف 
ناشي از نقش دانشجويي و مقررات و ضوابط دانشگاه نگاهي عملگرايانه دارند و تا جايي آنها را 
رعايت مي كنند كه به عنوان وس��يله اي سودمند به آنها در رسيدن به هدف ياري دهد. بنابراين 
تحصي��ل ب��راي اين گروه از دانش��جويان ماهيتي ابزاري دارد. تكاليف و الزامات ناش��ي از نقش 
دانشجويي در ابعاد تحصيلي و اجتماعي نيز به عنوان وسايلي براي رسيدن به هدف مطرح اند و 
نه بيشتر. در نزد اين دسته از دانشجويان بهره برداري ابزاري از مقررات و يا ساير دانشجويان و 
برقراري روابط نزديك تر با اش��خاص ذي نفوذ، تالش براي كسب بهترين نمره با كمترين هزينه 
و توجه بيش��تر به دروس��ي كه ارتباط بيشتري با مهارت هاي ش��غلي دارد بيشتر ديده مي شود 

)ساميچ و بوگلر، 2002(.
شكل گيري س��نخ ابزاري جامعه پذيري دانشگاهي را مي توان محصول فرهنگ رقابت جويي 
و موفقيت طلبي حاكم بر جامعه كه بالطبع به مدارس و دانش��گاه ها نيز تس��ري مي يابد دانست، 

1. Tactic Knowledge
2. Wagner & Strenberg
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فرهنگي كه در نتيجه فردگرايي مفرط همكاري را به حاشيه مي راند و در فرايند جامعه پذيري، 
رقابت را اصل مي شناس��د. در نتيجه دانش��جويان نيز به جاي تحصيل دانش به تحصيل نمره و 
مدرك روي مي آورند و براي رس��يدن به اين هدف به هر وس��يله ممكن و مؤثر دست مي يازند؛ 
رفتارهايي از قبيل اخذ واحدهاي درس��ي آس��ان به جاي واحدهاي درس��ي فكري كه مستلزم 
مطالعه زياد است، ترجيح اساتيد سهل گير بر معلمين سخت گير، خودداري از خواندن مطالبي 
كه در امتحان نمي آيد و اصرار به اساتيد كه مطالبي را كه در امتحان نمي آيد را مشخص كنند 
و حجم آن را افزايش دهند و باالخره توسل به چاپلوسي، چرب زباني، تمجيد و تملق از اساتيد 

تا آنها نمره را بهبود بخشند. 
دانشجوياني كه در نتيجه مالحظات اجتماعي برانگيخته مي شوند، بيشتر تمايل دارند كه بخش 
مهمي از وقت ش��ان را به زندگي سياس��ي و اجتماعي در دانش��گاه اختصاص دهند و به طور كلي 
اين دسته از دانشجويان با نظام هنجاري و محيط اجتماعي دانشگاه بيش از آنكه واجد سازگاري 
تحصيلي باشند از سازگاري اجتماعي برخوردارند. به زبان ساده تر بيش از آنكه وقت و انرژي خود 
را به وظايف و امور درسي و آموزشي اختصاص دهند آنها را صرف فعاليت هاي جنبي، دانشجويي، 
فوق برنامه، دوست يابي و امور سياسي � اجتماعي دانشگاه مي كنند. ويژگي هاي كلي رفتاري و نگرشي 
اين سنخ از دانشجويان عبارت است از عضويت و مشاركت فعال در انجمن هاي دانشجويي، تمايل 
به ش��ركت در فعاليت هاي سياسي در دانشگاه، توسعه دادن روابط اجتماعي با ساير دانشجويان، 
صرف وقت در فعاليت ها و برنامه هاي غيررسمي دانشگاه و توجه بيشتر به تكميل و گذران اوقات 

فراغت و تفريح در مقايسه با وظايف تحصيلي و تمايل و ترجيح مطالعه گروهي به جاي فردي. 

فرضيه هاي تحقيق
فرضيه 1: »با تغيير در س��نخ جامعه پذيري دانش��گاهي پيش��رفت تحصيلي دانش��جويان تغيير 
مي پذيرد. به طوري كه انتظار مي رود بيشترين ميزان پيشرفت تحصيلي به ترتيب در جامعه پذيري 

علم گرايانه، سپس ابزارگرايانه و در آخر دانشجوگرايانه ديده شود«. 
فرضيه 2: »با تغيير در نوع انگيزش تحصيلي دانش��جويان س��نخ جامعه پذيري دانش��گاهي 
آنه��ا نيز تغيير مي پذيرد. به طوري كه در نوع انگيزش دروني روند جامعه پذيري علم گرايانه، در 
ن��وع انگيزش بيروني روند جامعه پذيري ابزارگرايانه و در نوع بي انگيزگي بيش��تر جامعه پذيري 

دانشجويي گرا ديده  شود«. 
فرضيه 3: »سنخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي رابطه بين نوع انگيزش تحصيلي با پيشرفت 
تحصيلي را تعديل مي كند به طوري كه انتظار مي رود بيش��ترين ميزان پيش��رفت تحصيلي در 
بين دانش��جوياني ديده  شود كه انگيزش آنها دروني و جامعه پذيري شان علم گراست و كمترين 
ميزان پيشرفت تحصيلي در بين دانشجوياني كه بي انگيزه و جامعه پذيري شان دانشجويي گراست 

ديده  شود«. 
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فرضيه 4: »انتظار مي رود در بين دانشجويان دختر رابطه  بين انگيزش دروني با جامعه پذيري 
علم گرا قوي تر از پس��ران و رابطه بين انگيزش بيروني با جامعه پذيري ابزارگرا و نيز رابطه بين 
بي انگيزگي با جامعه پذيري دانش��جويي گرا در بين پس��ران قوي تر از دختران باشد.«. در نمودار 

شماره 1 روابط بين متغيرهاي تحقيق ارائه شده است: 

نمودار 1: روابط بين متغيرهاي تحقيق

جامعه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماري تحقيق عبارت از كليه دانش��جويان ش��اغل به تحصيل در دانشگاه شاهد در سال 
تحصيلي 88-87 اس��ت كه حداقل يك نيمس��ال از تحصيل آنها گذشته باشد. با توجه به اينكه 
جمعيت تحقيق به چند زيرگروه عمده كه در تحقيق حاضر عبارت اند از دانشكده، رشته، مقطع، 
سال ورود و جنس، تقسيم مي شوند براي حفظ نمايايي و حفظ نسبت هاي برابر و مشابه، گروه هاي 
مختلف در حجم نمونه با جامعه آماري از روش نمونه گيري قشربندي شده1 استفاده شده است. 

حجم نمونه نيز براساس فرمول كوكران 307 نفر محاسبه و تعيين شده است. 

روش
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر پيمايشي2 است، داده هاي موردنياز تحقيق با استفاده از 
پرسشنامه اي مشتمل بر مقياس جامعه پذيري دانشگاهي و مقياس انگيزشي تحصيلي به انضمام 
سؤاالتي مربوط به متغيرهاي زمينه اي و جمعيت شناختي تحقيق، وضعيت تحصيلي و ميانگين 
تحصيلي ترم هاي گذرانيده جمع آوري ش��د. در زير به معرفي اجمالي پرسشنامه هاي تحقيق و 

ارائه شواهد مربوط به روايي و پايايي هر يك مي پردازيم. 

1. Stratified Sampling 

2. Survey 

باال 
متوسط 
پايين 

علم گرا
ابزارگرا

دانشجويي گرا

جنسيت

دروني
بيروني

بي انگيزگي

انگيزش تحصيلي     جامعه پذيري دانشگاهي     پيشرفت تحصيلي
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پرسشنامه جامعه پذيري دانشگاهي
براي سنجش متغير مذكور از پرسشنامه تعيين تاكتيك هاي جامعه پذيري1 دردانشگاه استفاده 
شده است. اين پرسشنامه را بوگلر و ساميچ )2002( بر اساس رويكرد مفهومي ارائه شده وايدمن 
)1989( و پژوهش هاي جونز )1986( و آتيناسي )1989( كه به بررسي تأثيرات انگيزه هاي درس 
خواندن بر تاكتيك هاي جامعه پذيري در بين دانشجويان دانشگاه اختصاص دارد ابداع كرده اند. 
اين مقياس داراي س��ه خرده مقياس اس��ت و در كل داراي 32 ماده است. اين سه زيرمقياس با 
س��ه س��نخ اصلي جامعه پذيري دانشگاهي توازي كامل دارند و عبارت اند از سنخ علم گرايانه 11 
ماده، س��نخ ابزاري 15 ماده و س��نخ دانشجويي گرايانه 6 ماده. سنخ علم گرا با گويه هاي مشابه: 
»كتاب هاي مرتبط با درس را بسيار فراتر از آنچه الزم است مطالعه مي كنم«، »دوست دارم در 
كالس نقش فعالي داش��ته باشم؛ مثاًل س��ؤال كنم و اظهارنظر كنم« سنخ ابزارگرا با گويه هايي 
نظير »بيشتر مايلم درس هايي را بگيرم كه در كسب نمره هاي باالتر و معدل خوب به من كمك 
مي كند.« »دوست دارم از دانشجويان ارشد و قديمي تر مشاوره بگيرم« و سنخ دانشجويي گرا نيز 
با گويه هايي از اين قبيل: »در دانش��گاه در فعاليت هاي اجتماعي مختلفي ش��ركت فعال دارم«، 
»بيش از ساعات معمول كالسي در فعاليت هاي جنبي دانشگاه وقت مي گذارم« سنجيده مي شود. 
ضرايب آلفاي كرونباخ، براي س��ه خرده مقياس مذكور به ترتيب عبارت اس��ت از 0/67، 0/72 و 
0/75، در تحقي��ق حاضر ش��اخص مذكور عبارت ان��د از 0/71، 0/75 و 0/82 گويه هاي مقياس 
بر اس��اس طيف ليكرت با امكان پاس��خ در 6 درجه از 1 به معناي كاماًل بي اهميت تا 6 به معناي 

كاماًل مهم به پاسخگويان ارائه شدند. 

پرسشنامه انگيزش تحصيلي
در پژوهش حاضر براي سنجش انگيزش تحصيلي از مقياس انگيزشي تحصيلي )AMS( كه بر 
پايه نظريه خودمختاري و آراء دسي و ريان )1985( توسط ولرند )1989( ساخته شد استفاده 
گرديده است. اين مقياس در سال 1992 توسط ولرند و همكارانش به انگليسي ترجمه و به اجرا 
گذارده شده و در سال 1382 توسط باقري و همكارانش به فارسي ترجمه و طي يك پژوهش 
ميداني مورد وارسي قرار گرفت و شواهد مربوط به روايي و پايايي آنها در نمونه اي از دانش آموزان 
ايراني ارائه گرديد. مقياس مذكور انگيزش تحصيلي را بر حسب سه سازه انگيزش دروني، هشت 
ماده، انگيزش بيروني 14 ماده و بي انگيزگي چهار ماده و در كل 26 ماده مي سنجد. گويه هاي 
هر س��ه خرده مقياس در پاس��خ به اين س��ؤال كه »چرا درس مي خوانيد« ارائه شده اند، دروني: 
»چون از يادگيري چيزهاي جديد خوشم مي آيد«، »چون دانشگاه رفتن برايم لذت بخش است« 
بيروني: »چون اگر بعدا بخواهم شغل پردرآمدي پيدا كنم بايد به تحصيالتم ادامه دهم«، »چون 
فكر مي كنم تحصيالت عالي توانايي مرا در فعاليت هاي شغلي ام افزايش مي دهد«. بي انگيزگي: 

1. Socialization Tactics 
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»واقعاً نمي دانم، احس��اس مي كنم در دانشگاه وقتم را تلف مي كنم« »نمي دانم چرا به دانشگاه 
مي روم و راستش اهميتي هم ندارد.« ضرايب آنها با استفاده از تكنيك همساني دروني كه نتايج 
 AMS آن در غالب موارد براي هر يك از خرده مقياس ها باالتر از 0/77 بود نشان داد كه مقياس
از پايايي قابل قبولي برخوردار است. )باقري و همكاران، 1382: 22-11( در تحقيق حاضر نيز 
براي س��نجش پايايي و روايي مقياس، ب��راي هر يك از خرده مقياس هاي AMS ضرايب آلفاي 
كرونباخ و همبس��تگي r پيرس��ون بين خرده مقياس ها محاسبه شده است كه نتايج آن درغالب 

موارد براي هريك از خرده مقياس ها باالتر از 0/71 بوده است.

يافته هاي تحقيق
در جدول شماره 1 آماره هاي مربوط به شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي به ترتيب شامل 
ميانگين، خطاي معيار ميانگين، انحراف معيار و واريانس، دامنه، كوچك ترين داده و بزرگ ترين 
داده بر حسب هر يك از خرده مقياس هاي سطوح انگيزش تحصيلي و جامعه پذيري دانشگاهي 
است. اين نتايج نشان مي دهد كه تعداد پاسخ نداده ها كم و در حد قابل قبولي مي باشد. مقايسه 
ميانگين مش��اهده ش��ده با توجه به انحراف معيار واريانس هر يك از خرده مقياس ها با ميانگين 
نظ��ري آنها نش��ان مي دهند كه به جز خرده مقي��اس انگيزش دروني ب��راي تحريك، ميانگين 
مشاهده شده ساير خرده مقياس هاي سطوح انگيزش تحصيلي شامل انگيزش دروني براي فهم، 
تنظيم همانندسازي شده، تنظيم تزريقي و تنظيم بيروني از ميانگين نظري بيشتر بوده است. 

جدول 1: توزيع متغير وابسته و متغيرهاي مستقل تحقيق بر حسب شاخص گرايش مركزي و پراكندگي1

 آماره

متغير

داد
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-299716/400/091/722/988/7511/2520پيشرفت تحصيلي

2961030/840/407/0349/4844176124انگيزش دروني

2911549/420/6110/47109/7647237042انگيزش بيروني

295119/300/233/9715/821541912بي انگيزگي

2941240/900/518/8079/0341145533جامعه پذيري علم گرايانه

297946/080/457/7660/2335276245جامعه پذيري ابزارگرايانه

2911518/190/295/0825/902373018جامعه پذيري دانشجويي گرايانه

1. ميانگين نظري هر يك از سه زيرمقياس متغيرهاي جامعه پذيري دانشگاهي و انگيزش تحصيلي به تفكيك 
با توجه به تعداد گويه هاي زيرمقياس مربوطه و نمره 3 )گزينه حد وسط مقياس( محاسبه شده است.
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فرضيه اول 
اكنون به ارائه نتايج مربوط به آزمون هاي آماري فرضيه هاي تحقيق مي پردازيم. فرضيه اول تحقيق 
مطرح مي كند كه با تغيير در سنخ جامعه پذيري دانشگاهي دانشجويان، پيشرفت تحصيلي آنها 
نيز تغيير مي پذيرد به طوري كه بيشترين پيشرفت تحصيلي در بين دانشجوياني ديده مي شود 
كه سنخ جامعه پذيري دانشگاهي آنها به ترتيب علم گرايانه، ابزارگرايانه و دانشجويي گرايانه است. 
همان طور كه مالحظه مي ش��ود فرضيه جهت دار بوده و بين متغير جامعه پذيري دانش��گاهي با 
پيشرفت تحصيلي قائل به رابطه  است. به منظور آزمون اين فرضيه از تكنيك تحليل رگرسيون 
چندگانه1 با روش )Enter( اس��تفاده ش��ده است. نتايج مربوط به آزمون آماري فرضيه مذكور 
 ،)R( در جدول هاي ش��ماره 2 الي 4 ارائه ش��ده اس��ت. در جدول ش��ماره 2 ضريب همبستگي
ضريب تعيين چندگانه R2 و مقدار تعديل شده آن به تفكيك رگرسيون هاي پيشرفت تحصيلي 

بر سنخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي ارائه شده است. 

جدول 2: ضرايب همبستگي چندگانه، تعيين چندگانه و تعديل شده
به تفكيك رگرسيون هاي پيشرفت تحصيلي بر سنخ هاي جامعه پذيري

                   آماره

متغيرهاي معادله

ضريب همبستگي 
R چندگانه

ضريب تعيين 
R2 چندگانه

ضريب تعيين 
تعديل شده

انحراف معيار 
ضريب تعيين

0/620/390/381/37سنخ هاي جامعه پذيري

از آنج��ا ك��ه خالصه نتايج تحليل واريانس مربوط به آزمون معني داري آماري هر يك از دو 
رگرس��يون فوق الذكر نشان مي دهد رگرسيون س��نخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي بر پيشرفت 
تحصيلي، با مقدار F با 58/13 در سطح 0/001 كاماًل معني دار است. مي توان در ارتباط با فرضيه 
اول تحقيق نتيجه گرفت كه فرض صفر )H0(: در خصوص متغير جامعه پذيري دانش��گاهي رد 
مي ش��ود و فرض يك )H1( مبني بر وجود رابطه بين متغير مذكور با پيش��رفت تحصيلي تأييد 
مي شود بر اين اساس و به استناد ضرايب تعيين چندگانه محاسبه شده )R2( براي متغير مذكور 
مي توان نتيجه گرفت كه 0/39 از تغييرات متغير پيشرفت تحصيلي توسط يك رگرسيون خطي 

از سنخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي به حساب مي آيد. 
نتاي��ج ارائه ش��ده در جدول 3 نيز نش��ان مي دهد كه در معادله رگرس��يون پيش��رفت 
تحصيل��ي ب��ر جامعه پذي��ري دانش��گاهي، مق��دار Beta يا ضرايب تأثير اس��تاندارد ش��ده 
س��نخ هاي جامعه پذي��ري دانش��گاهي علم گرايان��ه، ابزارگرايان��ه و دانش��جويي گرايانه ب��ه 
ترتي��ب عبارت ان��د از 0/66، 0/20 و 0/04 ك��ه ب��ه ج��ز مق��دار اخير، دو مقدار نخس��ت 

1. Multiple Regression
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در س��طح 0/0001 كام��اًلً معن��ي دار اس��ت. اين نتايج ف��رض جهت دار ب��ودن فرضيه اول 
تحقي��ق را نيز به تأييد مي رس��اند و مش��خص مي كند كه س��هم جامعه پذي��ري علم گرايانه 
 از جامعه پذيري ابزارگرايانه در بهبود پيش��رفت تحصيلي بيش��تر اس��ت در حالي كه اصوالً 
و به لح��اظ آم��اري جامعه پذيري دانش��جويي گرايانه، تأثيري بر افزايش پيش��رفت تحصيلي 
ندارد، ضرايب همبس��تگي جزئي منعكس در همين جدول نيز تأثير خالص هر يك از س��ه 
س��نخ جامعه پذيري دانش��گاهي را بر پيشرفت تحصيلي نش��ان مي دهد كه مقدار فوق براي 
جامعه پذي��ري علم گرايان��ه، ابزارگرايانه و دانش��جويي گرايانه به ترتي��ب عبارت اند از 0/61، 

0/24 و 0/06. 

جدول 3: مقدار ثابت a و مقادير ضرايب تأثير خام، استانداردشده و همبستگي
جزئي متغيرهاي معادله هاي رگرسيون پيشرفت تحصيلي بر جامعه پذيري دانشگاهي

             
                     آماره ها

متغيرهاي معادله
تر 

رام
 پا

رد
آو

 بر
دار

مق
B

رد 
آو

 بر
يار

مع
ف 

حرا
ان

تر
رام

پا

تر 
رام

 پا
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رد 
دا

تان
اس

t ر
دا

مق

ي 
دار

ني 
مع

ح 
سط

Si
g

ي 
تگ

س
مب

ب ه
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ض
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rt
ia
l ي

جزئ

)a( 12/320/000-9/210/74مقدار ثابت-

0/130/010/6612/930/0000/61جامعه پذيري علم گرايانه

0/040/010/204/100/0000/24جامعه پذيري ابزارگرايانه

0/010/310/06-0/04-0/170/01-جامعه پذيري دانشجويي گرايانه

فرضيه دوم 
فرضيه دوم تحقيق مطرح مي كند كه با تغيير در س��طح انگيزش تحصيلي دانش��جويان، س��نخ 
جامعه پذيري دانشگاهي آنها نيز تغيير مي يابد به طوري كه در سطح انگيزش دروني ، جامعه پذيري 
علم گرايان��ه در س��طح انگي��زش بيرون��ي ، جامعه پذي��ري ابزارگرايانه و در س��طح بي انگيزگي، 
جامعه پذيري دانش��جويي گرايانه مش��اهده مي ش��ود. به منظور آزمون فرضيه دوم نيز از تحليل 
رگرس��يون چندگانه با روش )Enter( اس��تفاده شده است و نتايج مربوط به آن در جدول هاي 
ش��ماره 4 و 5 منعكس ش��ده است. در جدول شماره 4 ضريب همبستگي چندگانه )R( ضريب 
تعيين چندگانه R2 و مقدار تعديل ش��ده آن به تفكيك هر يك از رگرس��يون هاي جامعه پذيري 

دانشگاهي بر سطوح انگيزش تحصيلي ارائه شده است. 

سنجش رابطه جامعه پذيري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي ...
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جدول4: مقايسه ضرايب همبستگي چندگانه، تعيين چندگانه و تعديل شده
به تفكيك رگرسيون هاي جامعه پذيري دانشگاهي بر سطوح انگيزش تحصيلي برحسب جنسيت

 آماره

متغيرهاي معادله

ضريب 
همبستگي 
R چندگانه

ضريب تعيين 
R2 چندگانه

ضريب تعيين 
تعديل شده

انحراف معيار 
ضريب تعيين

سطوح انگيزشي در معادله 

جامعه پذيري علم گرايانه

0/630/400/387/06پسران
0/710/500/496/38دختران

0/670/450/446/96كل

سطوح انگيزشي در معادله 

جامعه پذيري ابزارگرايانه

0/710/510/495/46پسران
0/820/680/674/35دختران

0/770/590/595كل

سطوح انگيزشي در معادله 

جامعه پذيري دانشجويي گرايانه

0/650/420/404/09پسران
0/220/050/034/98دختران

0/640/410/413/59كل

به استناد نتايج تحليل واريانس مربوط به آزمون معني داري آماري هر يك از سه رگرسيون 
جامعه پذيري دانش��گاهي بر سطوح سه گانه انگيزش تحصيلي، كه نشان مي دهد سه رگرسيون 
جداگانه جامعه پذيري دانش��گاهي علم گرايانه، ابزارگرايانه و دانشجويي گرايانه بر سطوح سه گانه 
انگيزش تحصيلي با مقادير F به ترتيب برابر با 700/ 74، 135/66 و 64/68 در سطح 0/0001 
كاماًل معني دار است، مي توان در ارتباط با فرضيه دوم تحقيق چنين نتيجه گرفت كه فرض صفر 
)H0(: در خصوص هر يك از س��ه س��طح انگيزش تحصيلي رد مي شود و فرض يك )H1( مبني 
بر وجود رابطه بين دو متغير س��طوح انگيزش تحصيلي با س��نخ جامعه پذيري دانشگاهي تأييد 
مي شود. بر اين اساس و به استناد ضرايب تعيين چندگانه محاسبه شده براي هر يك از سطوح 
س��ه گانه انگيزش تحصيلي مي توان نتيجه گرفت كه از مجموع تغييرات سه سنخ جامعه پذيري 
دانش��گاهي علم گرايانه، ابزارگرايانه و دانش��جويي گرايانه به ترتيب 0/45، 0/59 و 0/41 توسط 
سه رگرسيون خطي جداگانه از سطوح انگيزش تحصيلي به حساب مي آيد. نتايج ارائه شده در 
جدول شماره 5 نيز نشان مي دهد كه در معادله رگرسيون جامعه پذيري دانشگاهي علم گرايانه، 
مقدار ضرايب تأثير استاندارد شده سطوح انگيزش دروني، بيروني و بي انگيزگي به ترتيب برابر با 
0/63، 0/09- و 0/06 است كه سطح معني داري آنها نيز به ترتيب عبارت اند از 0/0001، 0/04 
و 0/16. اين نتايج نشان مي دهد كه بيشترين ميزان تأثير بر سنخ جامعه پذيري علم گرايانه ناشي 
از س��طح انگيزش دروني است )Beta= 0/63( سطح انگيزش بيروني با اين سنخ جامعه پذيري 
دانشگاهي داراي رابطه اي منفي و ضعيف است )Beta =0/09( و سطح بي انگيزگي فاقد رابطه 
آماري معني دار اس��ت. ضرايب همبس��تگي جزئي هر يك از س��طوح انگيزشي مورد بررسي كه 
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تأثير خالص هر يك از آنها را بر جامعه پذيري دانشگاهي علم گرايانه نشان مي دهد مؤيد همين 
موضوع است. مقدار ضريب همبستگي مذكور براي سطوح انگيزش دروني، بيروني و بي انگيزگي 
به ترتيب برابر است با 0/63، 0/11- و 0/08. بخش ديگري از نتايج جدول شماره 5 نشان مي دهد 
كه در معادله رگرسيون جامعه پذيري دانشگاهي ابزارگرايانه، مقدار ضرايب تأثير استاندارد شده 
سطوح انگيزش دروني، بيروني و بي انگيزگي به ترتيب عبارت اند از 0/17، 0/74 و 0/01- و سطح 
معني داري آنها نيز به ترتيب برابر اس��ت با 0/004، 0/000 و 0/74 كه بيش��ترين ميزان تأثير 
بر س��نخ جامعه پذيري ابزارگرايانه ناش��ي از سطح انگيزش بيروني است )Beta= 0/73( ضريب 
تأثير س��طح انگيزش دروني با س��نخ جامعه پذيري دانشگاهي مذكور نيز ضعيف و منفي )0/11 
=Beta( و سطح بي انگيزگي نيز فاقد تأثير معني دار است )Beta= -0/13(. ضرايب همبستگي 
جزئي محاسبه شده براي سه سطح انگيزشي مذكور نيز مؤيد همين نتيجه است. مقدار ضريب 
همبستگي مذكور براي سطح انگيزش بيروني 0/74، انگيزش دروني 0/17- و بي انگيزگي 0/01- است. 

جدول 5: مقايسه مقدار ثابت a و مقادير ضرايب تأثير خام و استاندارد شده و همبستگي جزئي 
متغيرهاي معادله هاي رگرسيون جامعه پذيري دانشگاهي بر سطوح انگيزش تحصيلي برحسب جنسيت1

                         آماره ها

   متغيرهاي معادله**

مقدار 
برآورد 
B پارامتر

انحراف 
معيار برآورد 

پارامتر

برآورد 
پارامتر 

استاندارد 
Beta

t مقدار
سطح 

معني داري 
sig

aمقدار ثابت

انگيزش دروني

انگيزش بيروني

بي انگيزگي

پسر

18/73
0/71
-0/03
0/18

4/57
0/084
0/06
0/16

-
0/61
-0/03
0/08

4/09
8/44
-0/51
1/12

0/0001
0/0001

0/6
0/26

دختر

16/66
0/91
-0/10
0/14

4/27
0/084
0/05
0/13

-
0/66
-0/12
0/06

3/89
10/82
-1/96
1/07

0/0001
0/0001
0/05
0/28

a مقدار ثابت

انگيزش دروني

انگيزش بيروني

بي انگيزگي

پسر

21/10
-0/07
0/53
-0/10

3/52
0/065
0/04
0/13

-
-0/07
0/71
-0/05

5/99
-0/10
10/92
-0/77

0/0001
0/91

0/0001
0/43

دختر

27/59
-0/25
0/53

-0/003

3/03
0/06
0/03
0/09

-
-0/21
0/73

-0/002

9/09
-4/29
14/46
-0/03

0/0001
0/0001
0/0001
0/97

* از باال به پايين به ترتيب سنخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي علم گرايانه، ابزارگرايانه و دانشجويي گرايانه 

سنجش رابطه جامعه پذيري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي ...
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a مقدار ثابت

انگيزش دروني

انگيزش بيروني

بي انگيزگي

5/15پسر
0/11
0/03
0/84

2/64
0/04
0/03
0/09

-
0/16
0/06
0/60

1/94
2/29
0/85
8/54

0/05
0/02
0/39

0/0001
8/006دختر

0/13
0/07
0/04

4/18
0/07
0/06
0/09

-
0/16
0/16
0/07

1/91
1/84
1/26
0/50

0/05
0/06
0/20
0/61

آخرين بخش نتايج ارائه ش��ده در جدول شماره 5 بيانگر اين است كه در معادله رگرسيون 
جامعه پذيري دانش��جويي گرايانه مقدار ضرايب تأثير اس��تاندارد شده س��طوح انگيزش دروني، 
بيروني و بي انگيزگي به ترتيب برابر با 0/15، 0/06 و 0/61 اس��ت كه س��طح معني داري آنها نيز 
به ترتيب عبارت اند از 0/002، 0/02 و 0/0001. اين نتايج مشخص مي كند كه بيشترين ميزان 
تأثير بر س��نخ جامعه پذيري دانشگاهي دانشجويي گرايانه ناشي از سطح بي انگيزگي است )0/62 
=Beta(. سطح انگيزش دروني بر اين سنخ جامعه پذيري دانشگاهي تأثير ضعيفي دارد )0/18 
=Beta( و سطح انگيزش بيروني نيز فاقد تأثير معني دار است )Beta= 0/07(. ضرايب همبستگي 
جزئي س��طوح انگيزش دروني، بيروني و بي انگيزگي با سنخ جامعه پذيري دانشجويي گرايانه نيز 
به ترتيب عبارت اند از 0/18، 0/07 و 0/62 كه نشانگر تأثير خالص هر يك از سطوح مذكور بر 

سنخ جامعه پذيري دانشجويي گرايانه است. 

فرضيه سوم 
ديگر فرضيه تحقيق، فرضيه س��وم اس��ت كه مطرح مي كند: سنخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي 
رابطه بين سطح انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان را تعديل مي كند، به طوري 
كه بيشترين ميزان پيشرفت تحصيلي در بين دانشجوياني ديده مي شود كه انگيزش تحصيلي آنها 
دروني و جامعه پذيري شان علم گرايانه است و كمترين پيشرفت تحصيلي در بين دانشجوياني كه 
بي انگيزه و جامعه پذيري شان دانشجويي گرايانه است ديده مي شود. به منظور آزمون اين فرضيه 
كه به طرح تأثير تعديل كننده جامعه پذيري دانش��گاهي بر رابطه س��طوح انگيزش تحصيلي با 
ميزان پيشرفت تحصيلي مي پردازد و اين انديشه را مطرح مي كند كه در صورت انگيزش برابر، 
دانشجوياني كه از سنخ خاصي از جامعه پذيري دانشگاهي برخوردارند مي توانند پيشرفت تحصيلي 
متفاوتي را از خود نشان دهند، ابتدا كل آزمودني ها بر اساس معدل تحصيلي به دو گروه داراي 
پيش��رفت تحصيلي باال و پيشرفت تحصيلي پائين تقسيم شدند. سپس با استفاده از رگرسيون 
يك متغيري يا خطي س��اده ضرايب تأثير استانداردش��ده هر يك از سطوح انگيزش تحصيلي بر 
س��نخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي براي هر دو گروه جداگانه محاسبه شد تا مشخص شود چه 
مقدار از تغييرات هر يك از سنخ هاي جامعه پذيري توسط هر يك از سطوح انگيزشي در هر يك 
از دو گروه به حساب مي آيد. با مقايسه )Beta( ها يا ضرايب استاندارد شده ميزان تأثير متغير 
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جامعه پذيري در تعديل رابطه انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي نشان داده خواهد شد. 
جدول6: ضرايب تأثير استانداردشده سطوح انگيزش تحصيلي

بر سنخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي به تفكيك كل آزمودني ها و وضعيت پيشرفت تحصيلي1
                        گروه ها 

متغيرهاي معادله*
پيشرفت تحصيلي باالپيشرفت تحصيلي پائينكل

BetaSigBetaSigBetaSig

انگيزش دروني
انگيزش بيروني

بي انگيزگي

0/66
-0/24
0/07

0/000
0/000
0/22

0/46
0/10
0/13

0/000
0/28
0/14

0/57
-0/56
-0/07

0/0001
0/0001
0/31

انگيزش دروني 
انگيزش بيروني

بي انگيزگي

-0/30
0/76
0/08

0/000
0/000
0/17

-0/01
0/72
0/07

0/91
0/000
0/43

-0/62
0/77
0/08

0/0001
0/0001
0/29

انگيزش دروني 
انگيزش بيروني

بي انگيزگي

0/15
0/10
0/61

0/009
0/007
0/69

0/16
0/14
0/000

0/07
0/13
0/000

0/08
0/05
0/55

0/30
0/46

0/000

در جدول 6 ضرايب تأثير اس��تاندارد ش��ده سطوح انگيزش تحصيلي بر هر يك از سنخ هاي 
جامعه پذيري دانشگاهي به تفكيك كل آزمودني ها، آزمودني هاي داراي پيشرفت تحصيلي پائين 
و باال ارائه ش��ده است. مقدار محاسبه شده Beta براي انگيزش دروني در معادله جامعه پذيري 
علم گرايانه به ترتيب براي گروه هاي مذكور عبارت است از: 0/66، 0/46 و 0/57 كه نشان مي دهد 
تأثير انگيزش دروني بر جامعه پذيري علم گرايانه در آزمودني هاي داراي پيش��رفت تحصيلي باال 
بيشتر از آزمودني هاي داراي پيشرفت پائين مي باشد. مقدار محاسبه شده Beta براي انگيزش 
بيرون��ي در معادل��ه جامعه پذيري ابزارگرايانه به ترتيب براي گروه هاي مذكور عبارت اس��ت از: 
0/76، 0/72 و 0/77 ك��ه نش��ان مي دهد تأثير انگيزش بيروني ب��ر جامعه پذيري ابزارگرايانه در 
آزمودني هاي داراي پيشرفت تحصيلي باال بيشتر از آزمودني هاي داراي پيشرفت پائين مي باشد. 
مقدار محاس��به شده Beta براي س��طح بي انگيزگي در معادله جامعه پذيري دانشجويي گرايانه 
به ترتيب براي گروه هاي مذكور عبارت اس��ت از: 0/61، 0/69 و 0/55 كه نش��ان مي دهد تأثير 
بي انگيزگي بر جامعه پذيري دانش��جويي گرايانه در آزمودني هاي داراي پيشرفت تحصيلي پائين 
بيش��تر از آزمودني هاي داراي پيش��رفت باال اس��ت. بدين ترتيب و با استناد به نتايج ذكر شده 

فرضيه سوم تحقيق به تأييد مي رسد. 

فرضيه چهارم 
نتايج تحليل واريانس مربوط به آزمون معني داري آماري هريك از سه رگرسيون جامعه پذيري 
دانشگاهي به سطوح انگيزش تحصيلي به تفكيك جنسيت طبق داده هاي جدول شماره 4 نشان 

* از باال به پايين به ترتيب سنخ هاي جامعه پذيري دانشگاهي علم گرايانه، ابزارگرايانه و دانشجويي گرايانه 
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مي دهد رگرس��يون هاي مذكور كاماًل معني دار اس��ت و نتايج جدول شماره 5 نيز نشان مي دهد 
ك��ه رابطه بين س��طوح انگيزش تحصيلي با جامعه پذيري علم گ��را و ابزارگرا در دختر ها قوي تر 
از پسرهاس��ت )به ترتيب 0/7 در مقابل 0/62 و 0/82 در مقابل 0/71( در حالي كه رابطه بين 
س��طوح انگيزش تحصيلي با جامعه پذيري دانش��جويي گرا در بين پسر ها قوي تر از دخترهاست 
)0/65 در مقابل 0/22(. نتايج همين جدول نيز نش��ان مي دهد هر سه رگرسيون مذكور در هر 

دو گروه دختر ها و پسر ها به لحاظ آماري كاماًل معني دار است. 
همان طور كه اين نتايج مش��خص مي كند، رابطه انگيزش دروني با جامعه پذيري علم گرا در 
بين دختر ها قوي تر از پسرهاست )0/91 در مقابل 0/71(، رابطه انگيزش بيروني با جامعه پذيري 
ابزارگرا در بين هردو گروه برابر است )0/53(. در حالي كه رابطه بين بي انگيزگي با جامعه پذيري 
دانشجويي گرا به طرز قاطع و با اختالف فاحشي در بين پسر ها قوي تر از دخترهاست )0/84 در 
مقابل 0/04(. براساس اين نتايج فرضيه هاي فرعي 1 و 3 از فرضيه اصلي چهارم تحقيق حاضر 

تأييد و فرضيه فرعي 2 آن رد مي شود. 

بحث و نتيجه گيري
نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد سنخ جامعه پذيري دانشگاهي علم گرايانه بيشترين تأثير را بر 
بهبود پيشرفت تحصيلي دارد در حالي كه سنخ جامعه پذيري دانشگاهي ابزارگرايانه تأثير كمتر 
و س��نخ دانش��جويي گرايانه فاقد تأثير است. همچنين برپايه اين نتايج مشخص شد كه انگيزش 
دروني با س��نخ علم گرايانه و انگيزش بيروني با س��نخ ابزارگرايانه و س��طح بي انگيزگي با س��نخ 

دانشجويي گرايانه جامعه پذيري دانشگاهي داراي همبستگي است. 
بدين اعتبار مشاهده مي شود كه نوع جامعه پذيري دانشجويان در برخورد با محيط اجتماعي 
دانشگاه و در قبول يا رد و چگونگي ايفاي نقش دانشجويي شان به ويژه در رابطه با انتظارات اصلي 
اين نقش كه تالش براي يادگيري و بهبود و ارتقاي آن است تا چه حد مؤثر است در حالي كه 
خود آن تا حد زيادي مي تواند ناش��ي از نوع انگيزش تحصيلي دانش��جويان محس��وب شود، در 
نتيجه دانشجوياني كه دچار بي انگيزگي تحصيلي هستند با فرورفتن در نقش دانشجويي گرايانه 
به سازگاري اجتماعي با محيط دانشگاه دست مي يابند اما به همان نسبت از سازگاري تحصيلي 
با دانش��گاه و يا بهتر بگوييم ايفاي وظايف تحصيلي خود بازمي مانند، در واقع بي انگيزگي باعث 
مي ش��ود كه آنها در دانش��گاه در بدترين حالت صرفاً به وقت گذراني، سرگرمي، تفريح و نوعي 
دم غنيمت ش��ماري روي آورند و در بهترين حالت به صرف مش��اركت اجتماعي در فعاليت هاي 

فوق برنامه، حاشيه اي و فرعي بپردازند. 
براي كساني كه از انگيزش تحصيلي بيروني قوي تري برخوردارند، نوع جامعه پذيري دانشگاهي 
غالباً ابزارگرايانه است. بدين ترتيب مشاهده مي شود كه براي اين گروه از دانشجويان رسيدن به 
موفقيت به هر طريق ممكن و كسب نمره مالك اصلي است چرا كه انگيزه اصلي آنها از تحصيل 
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بيش از آنكه بر نوعي خودمختاري و اثبات خود استوار باشد، رسيدن به هدف از طريق تحصيل 
است كه دو مشخصه اصلي دارد: كسب نمره باالتر و صرف موفقيت تحصيلي. بنابراين براي اين 
دس��ته از دانش��جويان كسب علم و دانش و مهارت هاي تحصيلي و رشد ناشي از آموزش، زماني 
كه س��طح نمرات و موفقيت ظاهري تحصيلي آنها را به خطر مي اندازد، به هيچ وجه مطلوب و 
در اولويت نيس��ت و آنچه كه براي آنها اهميت دارد كس��ب موفقيت و نمره ولو بدون پش��توانه 

علمي و آموزشي الزم است. 
اين نكات نش��ان مي دهد كه چگونه تضعيف س��طح انگيزش تحصيلي دانشجويان و تبديل 
انگي��زش دورن��ي به بيروني مي تواند بر عملكرد تحصيلي آنها از طريق كنترل نوع جامعه پذيري 

دانشگاهي شان مؤثر باشد و تمامي فرآيند تحصيل آنها در دانشگاه را تحت تأثير قرار دهد. 
به لحاظ نظري نتايج پژوهش حاضر مؤيد ديدگاه هايي اس��ت كه به ابعاد اجتماعي � رواني 
تعليم و تربيت و تأثير آنها بر موفقيت تحصيلي دانشجويان در دانشگاه تأكيد مي كنند و توجه 
به نيازهاي عاطفي آنها را الزمه عملكرد تحصيلي موفق مي دانند. از اين لحاظ يافته هاي تحقيق 
حاض��ر مي توان��د تأييدي براي پژوهش هاي محققاني نظير مودي و وايت )2003(، جانس��ون و 
همكاران )2006(، مك ميالن و چاويس )1986( محسوب شود كه بر نقش متغيرهايي همچون 
احساس اشتراك و تعلّق و دلبستگي تحصيلي در ايجاد پيامدهاي مطلوب تحصيلي توجه مي دهند. 
همچني��ن نتاي��ج تحقيق حاض��ر از آنجا كه نش��انگر رابطه مثبت بين انگي��زه تحصيلي با 
جامعه پذيري دانشگاهي از يك سو و جامعه پذيري با پيشرفت تحصيلي از سوي ديگر است، هم سو 
با يافته هاي پژوهش وايدمن )1989(، آتيناس��ي )1989(، ترنزي و همكاران )1996( و به ويژه 
س��اميچ و بوگلر )2002( مبتني بر تناس��ب بين نوع انگيزه تحصيلي با جامعه پذيري دانشگاهي 
است. اين نتايج نشان مي دهد تا چه حد خرده فرهنگ هاي دانشجويي قادرند تا در رابطه انگيزه 
� عملكرد در مؤسسات آموزش عالي تأثير تعديل كننده داشته باشند. آنها همچنين به ما كمك 
مي كنند تا معاني و نيات نهفته در پس رفتارها، نگرش ها و موضع گيري هاي دانش��جويان را در 
برخ��ورد ب��ا تكاليف و وظايف تحصيلي كه از آنها انتظار مي رود بهتر درك كنيم و از نظم حاكم 

بر آنها بيشتر آگاه شويم. 
با اين همه در دو نكته، يافته هاي اين تحقيق خصوصاً با نتايج پژوهش ساميچ و بوگلر تفاوت 
دارد؛ نخست اينكه در تحقيق حاضر رابطه منفي اي كه آنها بين انگيزش بيروني با جامعه پذيري 
علمي مشاهده كرده اند يافت نشد و دوم اينكه آنها بين انگيزش بيروني با جامعه پذيري ابزارگرايانه 
توازي نيافتند، حال آنكه در تحقيق حاضر چنين انطباقي مشاهده شده است. موضوعي كه در 
آخر بايد به آن توجه داد، نقش مهمي است كه تفاوت هاي جنسيتي در رابطه بين انگيزه تحصيلي 
� جامعه پذي��ري دانش��گاهي و تبع آن بر عملكرد تحصيل��ي ايفا مي كند، بدين ترتيب كه رابطه 
مذكور در هر دو سنخ جامعه پذيري علم گرا � انگيزش دروني و جامعه پذيري ابزارگرا � انگيزش 
بيروني براي دختران قوي تر از پس��ران اس��ت، حال آنكه در سنخ جامعه پذيري دانشجويي گرا � 
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بي انگيزگي، رابطه مذكور در حالي كه به لحاظ آماري براي دختران معني دار نيست، براي پسران 
كاماًل معني دار و نسبتاً شديد نيز هست. اين يافته از يك جنبه حاكي از تحولي كيفي است كه 
به لحاظ جنسي در رفتار تحصيلي دانشجويان در آموزش عالي، همراه با تحّول كّمي آن به وقوع 
پيوس��ته و از بُعدي ديگر تأييدي اس��ت بر تحقيقاتي نظير گريدي و گودنو )1995(، اسمردان 
)2002(، كاليفتون )2008( كه همگي بر وجود حّس تعلق تحصيلي و انگيزش تحصيلي بيشتر 

در دختر ها در مقايسه با پسر ها تأكيد دارند.

پيشنهادها
تحقيق حاضر بر پايه نتايج پيش گفته دو پيشنهاد عمده ارائه مي كند: 

نخس��ت با توجه به نقش مثبت و مؤثر جامعه پذي��ري تحصيلي در عملكرد تحصيلي موفق 
دانشجويان و رابطه مستقيم آن با انگيزش تحصيلي آنها پيشنهاد مي شود در هر يك از سطوح 
سياس��تگذاري و برنامه ريزي آموزش عالي، مديريت مراكز و مؤسس��ات دانش��گاهي و تعامالت 
اس��اتيد با دانشجويان تمهيداتي به منظور افزايش حس دلبستگي و تعلق تحصيلي دانشجويان 
به ويژه از طريق زمينه س��ازي براي مش��اركت اجتماعي روزافزون آنها در فعاليت هاي آموزشي و 
فرهنگي و اجتماعي مرتبط با دروس و رشته و دانشگاه محل تحصيل شان، به اجرا گذاشته شود. 
همچنين تبديل دانشگاه به محيطي امن و مورد اعتماد آنها و بسط روابط حمايت آميز بين 
اس��تاد و دانش��جو در اين مه��م بي تأثير نخواهد بود. اين واقعيت ك��ه نگرش ابزاري به تحصيل 
افراد را بيش��تر مس��تعد كس��ب نمره مي كند تا دانش، اجتناب ناپذير است. با اين همه از همين 
نوع انگيزه دانشجويان نيز مي توان براي ترغيب آنها به جدي گرفتن تحصيل و ارتباط بيشتر با 

دانشگاه بهره گرفت و آن را هدايت كرد. 
نكته دوم مربوط به واقعيت گريزناپذير ديگر و تحول كيفي اي است كه به لحاظ جنسي در 
آموزش عالي ايران به وقوع پيوس��ته اس��ت كه نبايد با اين امر به مثابه يك تهديد برخورد شود، 
بلكه بايد آن را فرصتي دانست كه مي تواند با كمترين هزينه نيروي بالقوه نيمي از جمعيت )زنان 
و دختران( را به بالندگي و رش��د برس��اند، آسيب شناسي تحصيلي پسران نيز موضوع مستقلي 

است كه نبايد آن را به اين مسئله پيوند داد.
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