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پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل و گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه : چکیده

. صیفی پیمایشی اجرا شده استش تونوع پژوهش کاربردی و به روتحصیل در مقطع دکترا انجام شده است . 

به تعداد  دانشگاه ایالم  کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی آماری این تحقیق جامعه

پرسشنامه بین دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل و ورود به مقطع  01، که از این میان،  تعداد باشد می 091

های آمار توصیفی  و آمار استنباطی به  های آماری از روشبرای تجزیه و تحلیل داده دکترا را داشتند پخش شد.

 برای اولویت بندی عوامل و آزمون فریدمنبرای مقایسه میانگین ها  تک گروهی ( tتست )  –ویژه روش تی 

افزار های الزم از نرم  منظور افزایش سرعت و دقت در این پژوهش ضمن انجام تحلیل استفاده شده است و به

درصد و  10912ابزار پژوهش ، پرسشنامه محقق ساخته ) دارای پایایی  استفاده شده است . SPSS22آماری 

گزینه ای لیکرت ، که پس از مطالعه ادبیات و پیشینه طراحی شد .  0پرسش با مقیاس  01روایی مناسب ( شامل 

ه ادامه تحصیل در مقطع بر اساس نتایج بدست آمده دانشجویان تأثیر همه عوامل را بر میزان تمایل و گرایش ب

دکترا تأیید کردند . با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن، ازبین عوامل مورد بررسی ، عالقه مندی و تمایل به 

تحصیل اولین رتبه و سپس لذت بردن از پیشرفت و انجام کارهای پژوهشی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به 

 خود اختصاص دادند .

 ، گرایش تحصیالت تکمیلی ، تمایل ، دکترا:کلمات کلیدی

  

 مقدمه .1

. است مدیریتی سیستم هر مهم های مشغله زمره در آنان خدمات از استفاده و اشتغال ایجاد متخصص، نیروهای تربیت

 و مالی منابع رفتن هدر از باشد هماهنگ جامعه نیازهای با مختلف های تخصص ایجاد و مهارت کسب که هنگامی است بدیهی

 می جلوگیری هستند مطرح انسانی منابع و توانمند های سرمایه بعنوان که جامعه فرهیخته و جوان قشر در ناامیدی روحیه ایجاد

 مورد آنها یافتگی توسعه میزان و  ، شوند می بندی درجه مختلف کشورهای آن اساس بر که هایی شاخص از . یکی [00] گردد

 .است( پژوهش) علم تولید در آنها مشارکت میزان و دانشگاهی های محیط وجود گیرد می قرار بررسی

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

 

ره 
ما

ش
11 

د 
جل

 /
4

ت 
هش

دیب
 ار

 /
19

31
 

ص 
 /

39- 
44

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 44-39، ص 1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

48 
 

 و پژوهشى امور در توانا هایىانسان پرورش و تربیت اى، جامعه هر در تحقیقاتى و آموزشى هاىسازمان اهداف از یکى

 راستای در [.0] است آن بالفعل علمى ظرفیت و توان کشور، هر توسعه و رشد هاىشاخص از یکى که اى گونه به است، تحقیقاتى

 ، برتر دانش کسب به کشور امروزی ی جامعه پویای و فعال نیروهای افزون روز تمایل و گسترش و بشری دانش پیشرفت روند

 لیتحصی پیشرفت یگرد فطر از. [3] است مطرح دستیابی این طریق معتبرترین و ترین مهم عنوان به تکمیلی تحصیالت

 جامه ایبر قعوا در م،نظا ینا های کوشش متما و ستا الیع زشموآ منظا راییکا بییاارز در مهم یها شاخص از یکی ننشجویادا

. [00] باشد می انگیزه ، دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر تأثیرگذار مسائل ترین مهم از یکی. [9] است امر این به نپوشاند عمل ی

 و کارآموزی های برنامه بهترین و ترین غنی حتی که طوری به ؛ هستند یادگیری – یاددهی فرایند در قوی نیرویی ها انگیزه

  .[2] بود نخواهد سودمند ، فراگیران در اننگیزه فقدان صورت در نیز شده سازماندهی آموزش

 مبانی نظری .2

 هـمجموع و امدـنجا یـم  میـسر  رکدـم یعطاا به که عالی زشموآ تحصیلی عـمقط نـباالتری: یـتخصص ایترـکد دوره

 دورۀ نپایا نامه هیاگو  دنبو دارا دوره، ینا هـب ورود طرـش . [4] تـسا یـشزموآ و هشیوپژ یها فعالیت از هماهنگ ای

 . ستا  در آزمون های مربوط قبولی و ای حرفه ایکترد نموآز یا  شدار شناسیرکا

 

 ماهیت تحصیالت تکمیلی. 1.2

مهارتها و درک فرایندهای مؤثر در موفقیت ، دست یافت . به عنوان تنها با مطالعه ی یک کتاب ، نمی توان به کسب 

و به منظور تعمیق برداشت ها و بینش خود در راستای نیل به موفقیت های تحصیلی ، می بایست  دانشجوی دوره ی تحقیقاتی ،

های حرفه ای شما آنگونه که باید ، ، آموخته  "خود مدیری  "بدین ترتیب با  به طور پیوسته از ایده های متفاوت استفاده کنید .

کلید تحصیالت تکمیلی ) و به خصوص دکترا ( است . در تحصیالت مقطع لیسانس ، بخش اعظم  "خود مدیری  "شکل می گیرد . 

مطالب برای دانشجو گردآوری شده است . هر چند شاید در زمان تحصیالت دوره ی لیسانس به نظر بعضی از دانشجویان اینطور 

باشد ، چون مجبور بوده اند تالش و مطالعه ی زیادی بکنند ؛ اما به عنوان مثال ، سرفصل ها و کتب درسی مشخص بودند ؛  نبوده

جلسات کار عملی پیش بینی شده و آزمونها نیز ، دامنه مشخصی از موضوعات ) آنهم در فرم سؤاالتی مشخص ( را در بر می گرفت 

لمرو مشخص ، مطرح می شد ، دانشجو به خود حق می داد که شکایت نماید و اظهار نماید که : . اگر سواالتی خارج از آن حوزه و ق

. و به هر حال ، دانشجویان  "کسی به من نگفته بود که آن موضوع ) یا روش شناسی یا نظریه یا دوره ی تاریخی ( را یاد بگیرم  "

ان تنظیم کرده اند ، دنبال می کنند . اما دوره دکترا ، این در بیشتر اوقات درس و دوره ی دانشگاهی را که اساتید برایش

دانشجوست که باید مشکالت آموزشی و تحقیقاتی خود را حل و مدرک دکترا را اخذ کند . البته ، اشخاصی هستند که در این امر 

افراد . اما مسؤولیت تشخیص نهایی به دانشجو کمک می کنند : استاد راهنما ، دیگر استادان ، دانشجویان هم دوره و از این قبیل 

کار صحیح و انجام آن ، به عهده خود دانشجو خواهد بود . و اگر معلوم شود که مطلب یا نظریه خاصی در زمینه کاری دانشجو بوده 

ؤولیت این ، زیرا مس "کسی به من نگفته بود این هم الزم است  "و نیاز به فراگیری آن داشته است دیگر نمی تواند عذر آورد که 

کار با شخص دانشجوست . بنابراین ، دانشجو مسیری طی نمی کند که دیگران برایش هموار کرده باشد . از او انتظار می رود که با 

دیگران مباحثه داشته باشد ؛ برای حل مشکلش درخواست کمک کند ؛ درباره ی آنچه باید بیاموزد به جدل بپردازد ؛ ولی در نهایت 

د می باشد ، پس نشستن و انتظار کشیدن برای آنکه کسی گام بعدی را به او نشان دهد ، یا بدتر ، گله از اینکه تحت مدیریت خو

 .[3]کسی گام بعدی را به او نشان نمی دهد ، بی فایده است 
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  مفهوم دکترا .2.2

درجه ی دکترا ، جواز آموزش است ) به عنوان عضوی از سازمان یک دانشگاه ( . این مدرک بدان معنا نیست که مدرک 

دکترا صرفأ جهت تدریس کاربرد دارد ؛ زیرا این مدرک موارد کاربرد بسیاری در خارج از حوزه دانشگاه و آموزش عالی دارد و 

تدریس دانشگاهی به عهده دارند . گرچه این عنوان بیانگر آن است که فرد حائز آن ،  بسیاری از دارندگان دکترا ، مشاغلی غیر از

باید صاحب اختیار و قدرت تصمیم گیری ، و دارای تسلط کامل بر تخصصش تا حد دانش امروزی بوده و توان وسعت و غنا 

روشن بوده است . این مدرک ، به عنوان  بخشیدن بر دامنه آن را نیز داشته باشد . مفهوم مدرک دکترای دانشگاهی ، همیشه

آن است که نظریات شخص دارنده ی این درجه ، همانند دیدگاه های هر عضو  باالترین درجه ی قابل اخذ در دانشگاه ، بیانگر

در بر زمینه ی تحقیقاتی خود تسلط دارد و می تواند  Ph.Dدر واقع دارنده ی درجه ی . ت علمی آن دانشگاه ، معتبر استهیئ

 [.3]پیشرفت آن سهمی بسزا ایفا کند

 . تبدیل شدن به یک حرفه ای تمام عیار2.2

دارنده ی دکترا ، فردی است که دانشگاه اهدا کننده ی مدرک ، او را به عنوان یک صاحب نظر و کارشناس می شناسد . به 

عبارتی دیگر ، می توان این درجه را نشانه ی تبدیل شدن به یک حرفه ای تمام عیار در زمینه ی تخصصی دانست . اجازه دهید 

 یم : این مضمون را با وضوح بیشتری تشریح کن

اول ، اصولی ترین معنی آن این است که ، شما به عنوان دارنده ی این عنوان ، توانایی ارائه آنچه را که برای گذشتگان 

 ارزشمند بوده است ، دارا هستید .

دوم ، این کار ، باعث می شود که شما به آنچه که در حیطه ی تخصصی تان مطرح می شود ، تسلط یافته و قادر خواهید 

 ، کارهای انجام شده توسط دیگران را مورد ارزیابی قرار دهید . بود

سوم ، باید آنقدر تیزهوش باشید که تشخیص دهید در کجا و در چه مقاطعی ، می توانید در پیشرفت زمینه ی تخصصی 

 خود سهم مفیدی ایفا نمایید .

امل داشته و از محدودیت های آنها نیز مطلع چهارم ، باید در روش ها و فنون مورد استفاده ) قدیم و جدید ( مهارت ک

 باشید .

 پنجم ، باید بتوانید نتایج کار خود را در سطحی حرفه ای ، به شیوه ای مؤثر و قابل قبول ارائه دهید .

ششم ، دامنه ی موارد فوق الذکر در سطح بین المللی است ، گروهی که همتایان شما محسوب می شوند ، در سرتاسر 

جهان پراکنده اند . ) البته همواره چنین بوده ؛ اما اکنون آهنگ رشد محققان در جهان بسیار سریع تر از گذشته است ( . شما باید 

ر جهان در رشته و زمینه ی کارتان کشف می شود ؛ مورد بحث قرار می گیرد ؛ تحریر و از آنچه توسط جوامع دانشگاهی در سراس

 [.3]منتشر می شود ، آگاه باشید 
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 . اهداف دانشجویان برای ورود به مقطع دکترا2.2

ا ، این است افراد گوناگون با دالیل متفاوت ، برای اخذ دکترا تصمیم به انجام تحقیق می گیرند . از متداول ترین اهداف آنه

که آرزو دارند در یک زمینه ی مهم علمی پیشرفت نمایند . در اینگونه موارد ، دانشجویان در حین تحصیالت لیسانس ) یا به هنگام 

انجام کار حرفه ای در رشته ی خود ( به یکی از موضوعات درسی ، عالقه ی خاصی پیدا می کنند و میل دارند شخصأ بر دانش 

، پس از اینکه در رشته ی معماری فارغ التحصیل شد و چند سال به تدریس و کار حرفه  "آدام  ". برای مثال : امروزی بیفزایند 

من میل داشتم به کار تئوریک بیشتری بپردازم ، چون  "ای معماری پرداخت ، دلیل بازگشت خود به دانشگاه را چنین شرح داد : 

عالقه مند بودم . یک معمار ، چگونه می تواند درباره ی خصوصیات یک سازمان ، به مسائل ارزشی بنیادین و طراحی یک ساختمان 

که در آینده بر رفتار کسانی که از آن استفاده می کنند ، تأثیر خواهد گذاشت ، تصمیم بگیرد بدون آنکه با آنها مشورت کرده باشد 

رفه ای ، توجه مرا جلب کرده بود . من آن مسئله را . این عالقه مندی ، در دوران تحصیالت لیسانس و همچنین در حین کار ح

 [.3] "مشکلی جدی و موضوعی مهم در کار حرفه ای معماری می دیدم 

جرج  "یکی دیگر از دالیلی که افراد به سراغ مدرک دکترا می روند عالقه به انجام کارهای تحقیقاتی می باشد . در این باره 

دین دلیل مدرک دکترا می خواهم که : این دوره فرصتی است تا تحقیقاتی را که به خاطر ب "که دانشجوی تاریخ است ، گفت :  "

پایان نامه ی فوق لیسانس آغاز کرده بودم ، ادامه دهم . به نظر من با اخذ دکترا ، فرد جدیدی به این رشته افزوده می شود و من 

ارج را تمام نکرده ام ، هرگز به مدرک باالتر نیندیشیده ام . من برای هم واقعأ همین را می خواهم . تا کنون هم ، تا وقتی یکی از مد

. البته باید گفت در دستیابی به مدرک دکترا ، بی گمان دو  "کارم ، به مدرک دکترا احتیاج ندارم . و این حتی یک نقص باشد 

 [.3]عامل بهبود موقعیت های شغلی و درآمد مالی در آینده نیز دخالت دارد 

گر از دالیلی که ، برخی به سراغ مدرک دکترا می روند ، این است که آنان واقعأ هدف خاصی را دنبال نمی کرده اند یکی دی

و برای کار فکر دیگری به ذهن آنها نمی رسد . تمامی موارد فوق ، با این تصور ایده آل که ، دانشجوی دکترا کسی است که به امید 

شاید در رشته ی خود متخصص بی نظیری گردد ، مغایرت دارد . اما اهداف دانشجویان هر  پیشرفت علم در آینده ، می کوشد تا

 لذت خاطر به واقعأ که دانشجویانی گروه آن اهداف حتی –چه که باشد ، پس از ثبت نام و آغاز دوره ی دکترا ، ثابت نخواهد ماند 

 [.3]تحقیق و عالقه به ذات کار ، به دوره ی دکترا قدم نهاده اند 

 . پیشینه 2.2

، در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشجویان ( 2102) بر اساس یافته های پژوهش روحی و همکاران

دانشکده پرستاری و مامایی از باالترین انگیزه تحصیلی برخوردار بوده و دانشجویان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در مراتب بعدی 

. [01]ل متعددی مانند ویژگی های شخصیتی، سن، جنسیت و سال تحصیلی بر انگیزه تحصیلی مؤثر بودندقرار داشتند و عوام

،  از مهمترین دالیل تمایل به ادامه تحصیل، تمایل به استخدام در دانشگاه، ( 2102)مطابق یافته های هاشمی پور و همکاران 

ضمن اینکه دالیلی همچون کسب موقعیت اقتصادی بهتر، دسترسی به کار توصیه خانواده و ارتباط بیشتر با مردم گزارش گردید؛  

بهتر و بیشتر، کسب موقعیت اجتماعی بهتر و دسترسی به معلومات بیشتر از بی اهمیت ترین دالیل دانشجویان در این زمینه 

استفاده از مدل رگرسیون  "نوان ( ، در مقاله ای با ع0393. مباشری ، خیری ، برجیان بروجنی ، بخشی و خالدی فر )[02]بودند

کاکس در تعیین عوامل مؤثر بر ادامه تحصیل در فارغ التحصیالن مقطع کاردانی رشته های بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی 

به این نتیجه رسیدند که عواملی چون سن ، جنس ، وضعیت تأهل، محل سکونت و معدل دانشگاه از عوامل اصلی موثر  "شهرکرد 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 44-39، ص 1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

44 
 

مه تحصیل بودند و سایر عوامل همچون رشته تحصیلی، دوره تحصیلی و معدل دیپلم تاثیری بر شانس ورود به مقطع باالتر بر ادا

نداشتند. هم چنین عوامل مؤثر بر ادامه تحصیل باید به صورت یک مجموعه دیده شود تا قبل از افزایش سن و ایجاد مشغله های 

. مقایسه میانگین های دو گروه دانشجویان دختر و پسر در مؤلفه  [1]ه تحصیل فراهم گردددیگر در زندگی افراد، زمینه برای ادام

نشان داد که پسران از انگیزه کوشش و رقابت جویی باالتری ( ، 2119)های انگیزه تحصیلی در پژوهش یوسفی و همکاران 

ن، اداره زندگی و سرپرستی خانواده یا تمایل رسیدن برخوردارند و دلیل احتمالی آن به مسؤولیت های آینده آنان، نظیر تهیه مسک

ارزیابی میزان و عمل اشتیاق  "( ، در مقاله ای با عنوان 0392صادقی و باقریان ). [01]به موفقیت شغلی بهتر در آینده باز می گردد

 8101که اکثریت دانشجویان )  به این نتیجه رسیدند "به ادامه تحصیل در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

درصد ( عالقه مند به ادامه تحصیل بودند . افزایش مهارت بالینی و معلومات ، کسب موقعیت اجتماعی بهتر ، دسیابی به کار بهتر و 

هم ارتقای منزلت شغلی مهم تریت علل ادامه تحصیل ذکر شدند . تمایا به شروع به کار بعد از تحصیل و خستگی از تحصیل از م

بررسی  "( ، در مقاله ای با عنوان  0380عودی ، نصیری ، پاسبان و کیانفر )  ترین علل عدم عالقه مندی به ادامه تحصیل بود .

به این نتیجه رسیدند که بیشترین عواملی که در انگیزه  "دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیلی آنان 

درصد ( نسبت به این رشته و سطح  1300درصد ( و خانواده ها )  14أثیر داشت ، به ترتیب دیدگاه اساتید ) تحصیلی دانشجویان ت

درصد ( بود ؛ و همچنین مقایسه انگیزه تحصیلی دانشجویان در ترم های مختلف نشان داد که  1002اطالعات علمی خود )

انگیزه تحصیلی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه نسبت به دانشجویان دانشجویان ترم دو بیشترین انگیزه تحصیلی را دارا بوده و 

 . [0]غیر خوابگاهی در سطح پایین تری قرار دارد

 

 فرضیه ها .2

. بین عامل استخدام در دانشگاه و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود دارد 0

. 

 تحصیل و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود دارد .. بین عالقه به 2

. بین عامل انجام کارهای پژوهشی و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود 3

 دارد .

انشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود . بین عامل حضور در یک محیط پویا و تمایل د4

 دارد .

. بین عامل حرفه ای تمار عیار شدن و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود 0

 دارد .

سی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود . بین عامل لذت بردن از پیشرفت و تمایل دانشجویان کارشنا1

 دارد .
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. بین عامل عالقه به رشته تحصیلی و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود 1

 دارد .

دامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادکترا را موفقیت دانستن . بین عامل 8

 دارد .

و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه  داشتن سهمی در باال بردن مرزهای دانش. بین عامل 9

 معناداری وجود دارد .

ناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه و تمایل دانشجویان کارشتأثیر دکترا در موقعیت شغلی مناسب . بین عامل 01

 معناداری وجود دارد .

 و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود دارد . تشویق دوستان. بین عامل 00

 مقطع دکترا رابطه معناداری وجود دارد .و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در  تشویق اساتید. بین عامل 02

 و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود دارد . تشویق خانواده. بین عامل 03

طه معناداری و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا راب بدست آوردن جایگاه اجتماعی. بین عامل 04

 وجود دارد .

و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود  میزان تحصیالت والدین. بین عامل 00

 دارد .

و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه  دسترسی به ارتباط بهتر با مردم. بین عامل 01

 معناداری وجود دارد .

 و تمایل دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع دکترا رابطه معناداری وجود دارد .کسب درآمد مالی . بین عامل 01

 

 روش شناسی .2

ها ( ، با توجه به اینکه پژوهشگر متغیرهای تحقیق را بدون این تحقیق براساس ماهیت و روش ) نحوه گردآوری داده

گیری کرده است از نوع توصیفی پیمایشی و همچنین از آنجایی که پژوهشگر درپی تحصیل  دستکاری و براساس نظرسنجی اندازه

ای شامل ابزارهایی همچون کتاب ،  برای گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه باشد . روابط متغیرها است از نوع همبستگی می

ها و آوری داده و مقاالت اینترنتی و... در ادبیات تحقیق ، و روش میدانی ) پرسشنامه ( برای جمع ها ، متوننامهمقاالت و پایان 

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم  آماری این تحقیق جامعه رسیدن به نتایج تحقیق استفاده شده است .

پرسشنامه بین دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل و ورود  01میان،  تعداد  ، که از اینباشد می 091به تعداد  دانشگاه ایالم  انسانی

وسیله  پرسشنامه ) محقق  جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق ، از روش میدانی بهبه مقطع دکترا را داشتند پخش شد. 
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ر این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته و مهم ساخته ( استفاده شده است . برای طراحی این پرسشنامه ، ابتدا کتب و مقاالت مرتبط د

ترین متغیرها استخراج شده است و سپس با نظرخواهی از استاد راهنما پرسشنامه تدوین گردید . پرسشنامه این تحقیق از دو 

ل بخش تشکیل شده است : بخش اول ، اطالعات جمعیت شناختی ) سن و جنس ، میزان تحصیالت ( پاسخ دهندگان را مورد سؤا

. برای طراحی سؤاالت بخش  پس مطالعه پیشینه بدست آمدسؤال بسته است که  01دهند . بخش دوم و اصلی ، شامل قرار می 

رود . با توجه  شمار می گیری به های اندازهترین مقیاس ای لیکرت استفاده شده است که یکی از رایج اصلی ، از طیف پنج گزینه

 20برای محاسبه ی آلفا ابتدا اطالعات  باشد .رسیده لذا از روایی برخوردار می  صاحبنظران و اساتیدد به اینکه پرسشنامه به تأیی

بود که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه می باشد.  10912مقدار آلفای محاسبه شده برای این تعداد پرسشنامه پرسشنامه وارد ، و 

(  گروهی تک تی)  تست –ویژه روش تی های آمار توصیفی  و آمار استنباطی به  های آماری از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

 این در دقت و سرعت افزایش منظور به و است شده استفاده موانع بندی اولویت برای فریدمن آزمون و ها میانگین مقایسه برای

 استفاده شده است . SPSSافزار آماری زم از نرم ال های تحلیل انجام ضمن پژوهش

( ( 0( و خیلی زیاد )4( ، زیاد )3( ، متوسط )2( ، کم )0با توجه به طیف ارائه شده در پرسشنامه پژوهش حاضر ) خیلی کم )

میانگین نظری و میانگین  به عنوان میانگین وزنی هر گویه و مولفه در نظر گرفته شده است . تفاوت معنادار 3میانگین وزنی برابر با 

تجربی حاصل از داده ها مالک تأثیر گذاری هر یک از موانع توسعه پژوهش محوری محسوب گردید . بدین ترتیب فرض صفر و 

 به این صورت می باشد : tفرض تحقیق در این پژوهش در آزمون 

H1 : 𝜇 =  3 

H0 : 𝜇 ≠  3 

 تجزیه و تحلیل داده ها .2

 . آمار توصیفی1.2

 

 : نتایج آمار توصیفی 1جدول 

دسته  متغیر

 بندی

فراوانی 

 )تعداد(

درصد 

 فراوانی

 3101 00 مرد جنسیت

 1101 30 زن

 2201 00 20کمتر از  سن

20 – 30 30 1201 

30 – 40 8 0101 
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 . آمار استنباطی2.2

مبنی بر عدم تفاوت  1Hپس فرض می باشد  1010در تمامی موارد کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار  2در جدول شماره 

 پس تمامی فرضیه ها تأیید می شوند. بین میانگین تجربی و میانگین نظری رد می شود

 : نتایج آمار استنباطی 2جدول 

 نتیجه تعداد میانگین t sigآماره  شماره فرضیه

 تأیید 01 3042 10123 20300 1

 تأیید 01 4018 10111 10811 2

 تأیید 01 4011 10111 10121 2

 تأیید 01 3048 10101 20498 2

 تأیید 01 3081 10111 40882 2

 تأیید 01 4011 10111 10128 6

 تأیید 01 3092 10111 00310 7

 تأیید 01 3042 10130 20010 8

 تأیید 01 3011 10110 30498 9

 تأیید 01 3041 10103 20010 11

 تأیید 01 3038 10120 20309 11

 تأیید 01 3038 10100 20008 12

 تأیید 01 3011 10110 30080 12

 تأیید 01 3012 10111 40210 12

 تأیید 01 3042 10131 20042 12

 تأیید 01 4011 10111 00901 16

 تأیید 01 3002 10104 20043 17

 

 . رتبه بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن2.2

مورد بررسی ، عالقه مندی و تمایل به تحصیل اولین رتبه و سپس لذت بردن از ، ازبین عوامل  3بر اساس نتایج جدول 

  پیشرفت و انجام کارهای پژوهشی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند .

 

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 44-39، ص 1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

89 
 

 : نتایج آزمون فریدمن 2جدول 

 رتبه میانگین عامل

 04 1091 استخدام در دانشگاه

 0 01083 تحصیلعالقه مندی و تمایل به 

 3 01038 انجام کارهای پژوهشی

 00 8021 حضور در یک محیط پویا و فعال

تبدیل شدن به یک حرفه ای تمام 

 عیار

9084 1 

 2 01013 لذت بردن از پیشرفت

 0 01004 به رشته ی تحصیلیعالقه 

 00 1081 راهی برای رسیدن موفقیت

 1 9000 گسترش مرزهای دانش

موقعیت شغلی بدست آوردن 

 مناسب

8020 02 

 01 1044 دوستانعالقه و تشویق 

 01 1022 تشویق اساتید

 8 9011 خانواده تشویق

 01 8001 جایگاه اجتماعیبدست آوردن 

 03 8009 میزان تحصیالت والدین

 4 01021 دسترسی به ارتباط بهتر با مردم

 9 8011 بیشتر کسب درآمد مالی

 

 پیشنهاداتبحث، نتیجه گیری و  .6

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل و گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در مقطع 

بر اساس نتایج بدست آمده دانشجویان تأثیر همه عوامل را بر میزان تمایل و گرایش به ادامه تحصیل در مقطع دکتری انجام شد. 

ه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن، ازبین عوامل مورد بررسی ، عالقه مندی و تمایل به تحصیل اولین دکترا تأیید کردند . با توج

رتبه و سپس لذت بردن از پیشرفت و انجام کارهای پژوهشی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند . تمایل زیاد 

درصد دانشجویان تمایل به ادامه  1208( است که در آن  0993ون و بیل )دانشجویان به ادامه تحصیل هم راستا با نتایج اندرس

، هیول و [8]( 2100، الدلیگان و همکاران )[04]( 0999و همچنین با نتایج تحقیقات آیرلند و همکاران ) [01]تحصیل داشتند

و مؤسسات آموزش عالی پیوسته به  هادانشگاههم خوانی دارد. [ 02]( 0391و هاشمی پور، نوابی و سرداری )[ 03]( 0989داربی )

عنوان باالترین مرکز اندیشه ورزی و تولید علم جامعه محسوب شده و با حضور و فعالیت اندیشمندانه متفکران، محققان، دانش 
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پژوهان و دانشجویان در اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکت های فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نقش اساسی 

با توجه به تأیید همه فرضیه ها و به خصوص اختصاص رتبه یک به عالقه مندی و تمایل به تحصیل ، دانشگاه ها در فراهم  دارند.

 آوردن بسترهای مناسب برای شکوفا شدن استعدادهای دانشجویان و هموار کردن راه برای ادامه تحصیل آنها نقش بسزایی دارند.

 و مراجع  منابع .7

 (، راهبردهای اساسی تحول علمی در دانشگاه ها ، تهران ، معارف.0383ه ، مرتضی ،)اسماعیل زاد .0

امینی ا ، ولی زاده س ، محمودی ب . بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه یادگیری دانشجویان بالینی و ارائه راهکارهای  .2

دانشگاه علوم پزشکی تبریز . مجله مناسب جهت تقویت انگیزه آنها از دیدگاه مدرسان دانشکده پرستاری و مامایی 

 .21:  1؛  0380ایرانی آموزش در علوم پزشکی . 
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