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Abstract
Attention to importance of university students
presence who are the future of a country, it is
important to perpend to students' motivation and
factors of increase and decrease. Purpose: This study
was conducted to determine of effective factors on
students' motivation decrease. Methodology: This
study is sectional-analytical that survey relationship
between the decline of academic motivation and
variables of age, gender, type of university and
busyness. The statistical population includes all 570
students who have been dropped out of the
educational system in the 2015s and who were
extracted from the educational system. the sampling
method is census-based. for analyze of data was used
statistical method of three-level regression. was
implemented data analysis and model fitness in SAS
software version 9.1. Results: The results of the
findings showed that the average number of dropping
out of school were 23 people. age, gender, type of
university has no significant effect on students'
motivation (p = 0.506; 0.185; 0.145) but was
significant the relationship between busyness and
drop out of school (p = 0.003). Namely
unemployment and lack of busyness was reason for
drop out of school. Conclusion: Taking into account
the dependency between data and use multilevel
regression model were employed to find a random
effect of busyness variable that indicates to busyness
problem and concerns not getting employment in the
future is reason to reduce the students motivation in
studying. and the use of multilevel models reveal this
the difference. Educational authorities should
consider the issue of job counseling and
unemployment as an important issue.
Keywords: Academic Motivation, Age, Employment,
Gender, Multilevel Model, Student.
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چکیده
با توجه به اهمیت حضور دانشجویان در دانشگاه که آیندهه ادانان
 توجه به انگیزه تحصیلی دانشجویان و عوامد،یک مملکت هستنه
 این پدووه بدا: هدف.افزاینهه و کاهنهه آن اهمیت پیها میکنه
ههف تعیین عوام مؤثر بر کداه انگیدزه تحصدیلی دانشدجویان
–  این مطالعده ان ندوم معطعدی: روش شناسی.انجام گرفته اات
تحلیلی اات که ارتباط بین کاه انگیزه تحصدیلی و متییرهدا
. نوم دانشگاه و اشتیال را مورد بررای قرار میدهده، جنسیت،ان
1394  دانشجو که در دهه570 جامعه آمار شام اطالعات کلیه
 مدیباشده کده ان ایسدت،ان ایسدت آمونشدی انصدراف داده انده
 روش نمونه گیر به صدورت ارشدمار.آمونشی ااتخراج شهنه
 برا تحلی داده ها ان روش آمار رگرایون اه اطحی.می باشه
SAS  تحلی داده ها و برانش مدهل در ندرم افدزار.ااتفاده گردیه
 نتدای یافتدههدا نشدان داد کده: یافته ها. اجرا گردیده9.1 نسخه
، ادن. نفدر مدیباشده23 میانگین تعهاد دانشجویان ترک تحصی
 نددوم دانشددگاه تدد ثیر بددر کدداه انگیددزه تحصددیلی،جنسددیت
) اما رابطدهp =0/506; 0/185; 0/145( دانشجویان نهاشته اات
.)p =0/003( بین مسئله اشدتیال و تدرک تحصدی معندادار شده
یعنی بیکار و عهم اشتیال باعث ترک تحصی دانشدجویان شدهه
 در نظدر گدرفتن وابسدتگی میدان دادههدا و: نتیجه گیرری.اات
ااتفاده ان مهل رگرایون چنه اطحی منجر به یافتن اثر تصادفی
متییر اشتیال گردیه که نشان میدهده مسدئله اشدتیال و نگراندی
نیافتن شی منااب در آینهه باعث کاه انگیدزه دانشدجویان در
تحصی شهه اات و ااتفاده ان مهل چنه ادطحی ایدن تفداوت را
 مسئوالن آمونشی بایه به مسئله مشداوره شدیلی و.آشکار می کن ه
.بیکار به عنوان یک معظ مه بنگرنه
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مقدمه
1

مارتون و بوس ( ،) 2009انگیزه را به موتور یا فرمان اتومبی تشبیه می کننه که شدخ را
برا رایهن به ههف خاصی وادار به فعالیت می کنه .ادامول  ،) 2014( 2معتعده اادت کده
انگیزه تحصیلی ،3باورها آموخته شهه فرد درباره ارنشمنه فرد توانایی ها و قابلیت هدا
خود (خوپنهاره ها تحصیلی) ،اههاف و انتظارات فدرد بدرا کسدب موفعیدت یدا شکسدت و
احسااات مثبت و منفی (ک نجکاو و اضطراب) ناشی ان فرآینده خدود ارنشدیابی مدی باشده.
پکرون ،) 2006( 4معتعه اات که انگیزه تحصیلی عبدارت اادت ان گدرای همده جانبده بده
ارنیابی عملکرد خود با توجه به عدالی تدرین معیارهدا ،تدالش بدرا موفعیدت در عملکدرد و
برخوردار ان لذاتی که با موفعیت و عملکرد همراه اات.
محععان دریافته انه که افراد دارا اطوح مختلف انگیزه تحصیلی ،در نندهگی خدود بده
شیوه ها کامال متفاوتی عم می کننه (دورنی . )2009 ،5فراگیران دارا انگیدزه تحصدیلی،
تحرک النم را برا به اتمام راانهن موفق یک نکلیف ،نی به ههف بدا دادتیابی بده درجده
معینی ان شایستگی در کار خود پیها می کننه تا در نهایت به موفعیت النم در امر یادگیر و
پیشرفت تحصیلی نای شونه (ریوجان .)1390 ،6انگیزه تحصیلی یکی ا ن ملزومدات یدادگیر
به حساب می آیه و چیز اات که به رفتار شهت و جهت می بخشه و در حفظ تهاوم آن بده
یادگیرنهه کمک می کنه در واقع انگیزه آن چیز اات کده بده یادگیرندهه اندر مدی دهده
(رات  ،گا  ،والرانه ،الروس و ان .)2007 ، 7انگیزه تحصیلی ان نظر نوم ههف شام  :انگیزه
تحصیلی بیرونی و انگیزه تحصیلی درونی می باشه .انگیزه تحصیلی بیرونی برا رادیهن بده
پاداش ها بیرونی مث نمرات خوب و پاداش می باشه .ااتفاده نابجا و ت کیه بدر ایدن شدیوه
ممکن اات پیامهها منفی نیاد داشته باشه .انگیزه تحصیلی درونی یعنی ارضا نیانها
درونی و باورها آموخته شهه دانشجو درباره خود که این نوم انگیزه تحصیلی ،نع اااای
در یادگیر دارد و ت کیه بر این شدیوه پیامدهها مثبدت نیداد دارد (گدا  8و همکداران،
.)2010
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انگیزه تحصیلی ان نظر مهت شام  :انگیزه تحصیلی کوتاه مهت و بلنده مدهت مدی باشده.
انگیزه تحصیلی کوتاه مهت ،دوام کوتاهی داشته و پس ان دات یدابی بده آن و یدا بدا تیییدر
شرایط ان بین می رونه ماننه :دریافت پاداش و  ...انگیزه تحصیلی بلنده مدهت دوام بیشدتر
داشته و ممکن اات االیان اال دوام داشته باشه .ماننه :ارضا حس کنجکاو  ،دات یابی
به تخص یا شی مورد نظر (اامول .)2014 ،
بی انگیزگی تحصیلی  ،در طی مراح مختلفی صورت می گیرد کده اصدلی تدرین مراحد
شام موارد نیر اات - :مرحله اخطار -مرحله اخطار نمانی اات که فرد به طور ناگهدانی ان
تالش و اعی خود برا موفعیت تحصیلی دات بر می دارد و تکالیف را در حه رفع تکلیف
انجام می دهه و خالقیت دانشجو کاه پیها کرده و خواب آلودگی و بی حوصلگی می کنده.
 مرحله بی انگیزگی نسبی ( بی میلی تحصیلی) -در این مرحله دانشجو تکالیف را نداقانجام می دهه و ارتباط با اااتیه ،ضعیف ،حضورش در دانشگاه ،نامنظ  ،نمدرات در حده
متواط یا پایین و فرد بین عالقه و عهم عالقه بده تحصدی در نوادان اادت - .مرحلده بدی
انگیزگی کام ( انزجار تحصیلی)  -درگیر درونی دانشجو با خود ،درگیر بدا دانشدجویان
دیگر ،غیبت ها مکرر و فرار ان مهراه ان عالل این مرحله اات (کاتز و آاور.)2006 ، 1
اگر بی انگیزگی تحصیلی به صورت طوالنی ادامه یابه بخاطر عهم عالقه تحصیلی ان یدک
طرف و فشار اطرافیان ان طرف دیگر ،باعث ااترس ،اضطراب فراوان و واکن هدا جسدمی
شهه و انهام ها و داتگاه ها ضعیف بهن دچار بیمار ها روان تنی می شونه .بی انگیزگدی
تحصیلی دارا اثرات مخرب روانی ماننه :احساس پوچی و بی ههفی ،افسردگی ،اضدطراب و
 . ..همچنین اثرات مخرب اجتماعی ماننه :فدرار ان مهراده ،اعتیداد ،بزهکدار و  ...مدی باشده
(ااپالهینگ.)2014 ،2
بنابراین ،مشکالت تحصیلی نه تنها با افزای آمار مشکالت اضطرابی ،افسردگی ،احساس
حعارت و درمانهگی آموخته شهه بلکه با آمار آادیب هدا رواندی -اجتمداعی ماننده فدرار ان
مهراه ،اعتیاد ،خودکشی و  ...در ارتباط اات .در حالی که اگر در شرایط مطلوب ،مهارت ها
و فنون خاص تحصیلی و ان جمله مهارت ایجاد انگیزه تحصیلی به دانشدجویان آمدونش داده
شود می توان ان برون چنین مشکالتی جلوگیر به عم آورد (ایف.)1381 ،
درباره انگیزه تحصیلی ،پووه ها متعدهد انجدام گرفتده اادت کده بده چنده نمونده
(خارجی و داخلی) ان اال ها اخیر که مرتبط با پووه فعلی اات ،اشاره می شود:

1. Katz; Assor
2. Spalding
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نورون خیابانی و نفیسی ،) 2010( ،اذعان داشتنه که وجود متییرها انگیزشی می توانه
در موفعیت تحصیلی دان آموختگان ت ثیر گذار باشه و افراد که ان متییرهدا انگیزشدی
بیشتر همچون :اعتماد به نفس و عالقه برخوردارنه ان موفعیت تحصیلی بیشتر بهره منه
هستنه.
1
یوشیها ( ،) 2008در پووه خود ،فعدر و محرومیدت اقتصداد  ،عدهم توجده والدهین،
پرجمعیت بودن خانواده و نامنااب بودن ااخت خانواده را در کداه انگیدزه یادگیرندهگان
مؤثر دانسته و نتیجه گیر کرده که اعضا طبعه کارگر ارنش کمتر بدرا تحصدی قالد
هستنه و آن را وایله ا برا پیشرفت تحصیلی قلمهاد نمی کننه.
شنک ،پینترچ و میس ،) 2008( 2پووهشی با عنوان معایسه انگیزه تحصدیلی دانشدجویان
دختر و پسر انجام دادنه در این راادتا  240دانشد جو بده نسدبت مسداو انتخداب شدهنه و
پراشنامه ااتانهارد انگیزه تحصیلی هارتر بین آنها تونیع شه .نتای  tدو گروه مستع نشان
داد که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر ان انگیزه تحصیلی کمتر برخوردارنه.
امرود ،)2011( 3رابطه بین انگیزه و پیشرفت تحصیلی را  0/34گزارش کرده اات.
وانگ و ایکلس ،) 2013( 4در مطالعدات خدود نشدان داده انده یادگیرندهگانی کده انگیدزه
تحصیلی باالیی دارنه ،فعالیت ها بیشتر را مدی پذیرنده ،تکدالیف درادی بیشدتر انجدام
می دهنه و در نتیجه موفعیت بیشتر کسب می کننه.
یوافی  ،فرخی و مرامی ،)1392( ،در تحعیعات خود بده ایدن نتیجده رادیهنه کده اکثدر
دانشجویان انصرافی و ترک تحصی دارا خانواده ا با درآمه مالی کد و ان اقشدار ضدعیف
طبعه اقتصاد بوده انه.
کارشکی  ،مؤمنی مهمولی و قریشی ،)1393( ،در تحعیعی که بدا عندوان رابطده موقعیدت
دانشگاه با انگیزه تحصیلی بین  120نفر ان دانشجویان دانشگاه ها متعهد انجام داده انه ،به
این نتیجه رایهنه که بین دانشگاه مح تحصی دانشجو با انگیزه تحصدیلی ایشدان رابطده
معنادار وجود نهارد (.)r = 0/12; p > 0/05
نورون  ،نصرتی هشی ،حاتمی و منعی ،) 1394( ،در پووهشی کیفی که بر رو  150نفر
ان دانشجویان ترک تحصی که به صورت ههفمنه انتخاب شهه بودنه ،ان طریق مصاحبه گروه
کانونی انجام داده انه به این نتای دات یافته انده کده اکثدر دانشدجویان ،علدت اصدلی بدی
1. Ushioda
2. Schunk; Pintrich; Meece
3. Ormrod
4. Wang; Eccles
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انگیزگی تحصیلی خود را ،نبودن آینهه شیلی و نهاشتن امکان جذب در بانار کار دانسته انه
و تحصی را نوعی اتالف در هزینه و نمان دانسته انه.
مت افانه یکی ان مشکالت شایع نظام ها آمونشی در بسیار ان کشدورها ،پدایین بدودن
اطح انگیزه تحصیلی در بین یادگیرنهگان می باشه که ااالنه نیان هدا علمدی ،فرهنگدی و
اقتصاد نیاد را متوجه دولت ها و خانواده می کنده و نظدام آمونشدی کشدورها را بدا افدت
تحصیلی مواجه می ااند (چراغی ،محرابی ،اشراقیان ،دلشاد و الوانی مجه .)2010 ،بندابراین
جهت ک کردن خسارات ناشی ان کاه انگیزه تحصیلی بایه تحعیعات گسترده ا در نمینه
شنااایی عوام مؤثر در کاه انگیزه تحصیلی صورت بگیرد.
آمار و ارقام طی تحعیعات در کشورها مختلف در االها اخیر ان  2012تا  2016نشان
می دهنه که بسیار ان دانشجویان حتی با توانمنه ها هوشی و ااتعهاد متواط و بداال و
ان تمام طبعات اجتماعی و اقتصاد بنا به دالی مختلف ،انگیزه النم برا ادامه تحصدی را
نهارنه (ریچارد و بارد .)2014 ،1
با این آمار و ارقام ،کشور ما نیز ان نظر انگیزه تحصیلی دانشجویان در وضدعیت مطلدوبی
قرار نهارد و هر اال شاهه ترک تحصی و انصراف ان تحصدی دانشدجویان ان دانشدگاه هدا
متعهد در اراار کشور هستی  .آمار ثبت نام کننهگان کنکور و عدهم حضدور در رون جلسده
آنمون نیز مؤیه این مطلب اات .با توجه به اهمیت و ضرورت حضدور داند آموختگدان در
داخ دانشگاه ها و اهمیت وافر یادگیر و فراگیر دان در دنیا رقابتی امرون که عصدر
انفجار دان  2نام گذار شهه اات النم اات عوام ت ثیر گذار بر انگیز ه تحصیلی دانشجویان
در داخ کشور شنااایی شود که چرا و چه عواملی باعث کاه انگیزه تحصدیلی و اسدتی
افراد برا آموختن  ،فراگیر دان و ورود به دانشگاه ها شهه اات .با توجه بده اینکده تمدام
تحعیعات انجام یافته تواط محععان گذشته  ،عوام ت ثیر گدذار بدر انگیدزه تحصدیلی داند
آموختگان را به صورت خطی و رگرایونی انجیهه انه .محععان در این پووه اعی کدرده
انه که ان مهل چنه اطحی 3برا رایهن به نتیجه مطلوب و واقدع بینانده بدرا شناادایی
عوام ت ثیر گذار بر کاه انگیزه تحصیلی دانشجویان ااتفاده نماینه.
انگیزه تحصیلی در دا نشگاه حتی برا یک دانشجو مشخ با توجه به تفاوت دیدهگاه
ها ،دردانشگاه ها مختلف متفاوت اات و ان دانشگاهی بده دانشدگاه دیگدر تفداوت دارد .بده
عبارت دیگر انگیزه تحصیلی در یک دانشگاه ممکن اات با دانشجو مشابه در یک دانشگاه
1. Richard; Bardy
2. knowledge Explosion
3 -Multi Level Model (M. L. M).
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دیگر متفاوت باشه .در یک اطح باالتر ممکن اات بین انگیزه تحصیلی برا دانشجویان در
دانشگاه ها یک ااتان مشابهت هایی وجود داشته باشده کده ممکدن اادت بدا دانشدجویان
دانشگاه ها ااتان ها دیگر متفاوت باشه.
بنابراین دانشجویان ،دانشگاه ها و ااتان ها ایست السله مراتبی 1یدا چنده ادطحی 2را
تشکی می دهنه که دانشجویان هر اطح دارا ویوگی ها مشدترک و همبسدتگی هسدتنه.
یکی ان مهل هایی که برا تحلی داده ها السله مراتبی به کار می رود ،مهل چنه اطحی
اات.
مهل بنه چنه اطحی امکان تجزیه و تحلی داده هایی با ااختار السله مراتبی را به
طور همزمان در تمام اطوح فراه می آورد که ان آن به عنوان مدهل بنده خطدی السدله
مراتبی نیز یاد می شود (هوکس ،1995 ،3گلهاتین.)1999 ،4
به بیان دیگر مهل بنه چنه اطحی به ما امکان تعیین اثر نسبی هر ادطح ان السدله
مراتب را بر رو متییر پااخ می دهه و آن داته ان عوام هر اطح که در ارتباط با اثدر آن
اطح می باشه را تعیین می کنه .مهل بنه چنه ادطحی منجدر بده بدرآورد تدوان و معدهار
صحیح – pمعهار در تمام اطوح می گردد .آنمون ها ااتانهارد آمار بده فدرا اادتعالل
مشاههات شهیها تکیه می کننه که اگر این فرا نعض شود که معموال در آنالیز چنه اطحی
بهین گونه اات ،آنگاه برآورد خطا ااتانهارد آنمونها آمار کمتر ان معهار واقعی برآورد
می شود و در نتیجه آنمون ها آمار با احتمال بیشتر معنی دار مدی شدونه ( حسدام ناده،
.)2000
عهم توجه به ااختارها السله مراتبی و ت ثیر واحهها ادطح بداالتر بدر رو متییدر
پااخ ،انجام مراح تجزیه و تحلی تواط واحهها اطح پدایین و وجدود همبسدتگی بدین
آن ها باعث می شود که با برانش مهل رگرایون تک اطحی بین متییر پاادخ و متییرهدا
مستع واحهها اطح اول ،مهلی ناق و ناکارا حاص گردد که در این حالت می بایه تعهاد
نیاد پارامتر و ضریب برآورد شود .همچنین ان آنجا که واحهها اطوح باالتر معموال نمونه
ا تصادفی ان یک جامعه هستنه با برانش یک مهل تک اطحی نمی توان نتای را بده کد
جامعه تعمی داد (حسام ناده .)2000 ،ههف ان انجام این مطالعده بررادی عوامد مدؤثر بدر
کاه انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه هدا کشدور بدا اادتفاده ان مدهل چنده ادطحی
1. Hierarchical
2. Multilevel
3. Hox
4. Goldstein
86

فصلنامه مشاوره شیلی و اانمانی /دوره ده  ،شماره  /35تابستان 1397

بررسی تأثیر فاکتورهای (سن ،جنسیت ،نوع دانشگاه ،وضعیت اشتغال) بر کاهش...

می باشه .در این رااتا اؤاالت نیر ان او محعدق طراحدی شدهه اادت کده پاادخ آنهدا بدا
یافته ها خروجی نرم افزار مورد بررای قرار خواهنه گرفت:
 عوام مؤثر بر کاه انگیزه تحصیلی دانشجویان کهامنه؟ آیا ان می توانه به عنوان متییر در کاه انگیزه تحصیلی دانشجویان نع داشدتهباشه؟
 آیا جنسیت می توانه به عنوان متییر در کاه انگیدزه تحصدیلی دانشدجویان نعدداشته باشه؟
 آیا تحصی در دانشگاه ها مختلف (نوم دانشگاه) می توانه به عنوان متییر در کاهانگیزه تحصیلی دانشجویان نع

داشته باشه؟

 آیا وضعیت اشتیال می توانه به عنوان متییر در کاهنع

انگیزه تحصدیلی دانشدجویان

داشته باشه؟

روش پژوهش
این پووه ان نوم معطعی  -تحلیلی اات که داده ها آن به صورت معطعی در اال 1394
جمع آور شهنه .جامعه مورد مطالعه شام  570دانشجو اادت کده در  7ماهده اول ادال
 1394در  25ااتان و  50دانشگاه کشور ترک تحصی کرده انه .متییرها ادن ،جنسدیت،
نوم دانشگاه و وضعیت اشتیال برا هر دانشجو ثبت گردیه .داده ها مورد نیدان ان ایسدت
آمونشی هر دانشگاه ااتخراج گردیه .برا تعیین عوام مدؤثر بدر کداه انگیدزه تحصدیلی
دانشجویان ،یک مهل چنه اطحی به داده ها برانش شهه اات .مهل چنه اطحی را می توان
به صورت نیر بیان نمود:
در صورتی که داده ها ان  Jدانشگاه گرد آور شهه باشدنه و در هدر دانشدگاه ( 𝑛jتعدهاد
متناهی) دانشجو گرفته شهه باشه برا متییر وابسته ترک تحصیلی ( )Yمی توان بدرا هدر
دانشگاه معادله رگرایونی نیر را در نظر گرفت:
𝐘𝐢j = 𝛃𝟎j + 𝛃𝟏j 𝐗𝐢j + 𝐞𝐢j

در اینجا  ،𝛃𝟎jعرا ان مبهأ ،𝛃𝟏j ،ضریب رگرایونی و  ،𝐞𝐢jعبارت خطا بداقی ماندهه
اات .انهیس  jبرا دانشگاه ها ) (j=1,…,Jو انهیس  iبرا دانشجویان ) 𝑗𝑛 (i = 1,…,
می باشه.
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در ابتها مهلی دو اطحی بهون متییر توضیحی به داده ها برانش شه .ههف ان این مدهل
پااخ دادن به این اوال اات که تا چه حه میانگین ترک تحصی دانشجویان ان دانشدگاهی
به دانشگاه دیگر تیییر می کنه .مهل به صورت نیر اات:

𝒀𝐢j = 𝛃𝟎 + 𝐮𝟎j + 𝐞𝐢j
)𝐞𝐢j ~ (𝟎, 𝛔𝒆2
)𝟐 𝐮𝛔 𝒖𝟎j ~ 𝐍 (𝟎,

این مهل دارا یک اثر ثابت (𝟎𝛃) و دو مولفه واریانس اات – که یکدی نشدان دهندهه
تیییرات بین میانگین دانشدگاه هاادت ( )u0jو دیگدر نشدان دهندهه تیییرپدذیر میدان
دانشجویان داخ دانشگاه هاات ( .-)eijاین دو پدارامتر ان طریدق واریدانسهایشدان ( σu2و
 )σe2برآورد می شونه .مهل دو اطحی با متییدر توضدیحی ادطح دانشدگاه کده متییدر ندوم
دانشگاه (اراار  ،آناد و پیام نور) اات به داده هدا بدرانش شده Z( .متییدر توضدیحی ندوم
دانشگاه اات).

𝐢𝐢𝐞 (1) 𝐘𝐢𝐢 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐙𝟏𝐢𝐢 + 𝐮𝟎𝐢 +

با وارد نمودن متییرها توضیحی برا اطح دانشجو در مهل  ، 1مدهل دو ادطحی بده
صورت نیر در نظر گرفته شه ( Xها متییر توضیحی اطح دانشگاه هستنه).

(2) 𝐘𝐢j = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝑿𝟏𝐢j + 𝛃𝟐𝑿𝟐𝐢j + 𝛃𝟑𝑿𝟑ii +
𝛃𝟒𝐗𝟒ii + 𝛃𝟓𝐗𝟓ij + 𝐮𝟎j + 𝐞𝐢j

 σu2واریانس خطا تصادفی در اطح دانشدگاه اادت .بده عبدارت دیگدر بیدانگر میدزان
دانشجویان ترک تحصیلی در بین دانشگاه هاات .معنی دار  σu2بهین معنی اات که ترک
تحصی در دانشگاه ها ان دانش گاهی به دانشگاه دیگر متفاوت اات و همبسدتگی معندی دار
بین دانشجویان ترک تحصیلی در هر دانشگاه وجود دارد.
پس ان مهل دو اطحی یک مهل اه اطحی به صورت نیر به داده ها برانش شه کده در
واقع اطح اه در این معادله ،ااتان اات.

(3) 𝐘𝐢j = 𝛃𝟎 + 𝐮𝟎j + 𝐯𝟎𝟎k + 𝐞𝐢j
)𝒗𝟎𝟎k ~ 𝐍 (𝟎, σv2

 σv2واریانس خطا تصادفی در ادطح اادتان اادت .بده عبدارتی نشدان دهندهه میدزان
تیییر پذیر ترک تحصی دانشجویان در بین ااتان هاات  .معندی دار  σv2بدهین معندی
اات که ترک تحصی دانشجویان در دانشگاه ها ان ااتانی به اادتان دیگدر متفداوت اادت و
همبستگی معنی دار بین ترک تحصی دانشجویان در هر ااتان وجود دارد.
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متییرها جنسیت (نن= ،0مرد=  ،) 1ان و وضعیت اشتیال در اطح دانشجویان و متییر
نوم دانشگاه ( آناد ،پیام نور ،اراار ) به عنوان متییر ادطح دانشدگاه مدورد بررادی قدرار
گرفت .تحلی داده ها در نرم افزار  SASنسخه  9.1انجام شه.
یافتهها
در این مطالعه  570دانشجو مورد بررای قرار گرفت که  42درصه ( 241نفر) دانشدجویان را
ننان و  58درصه ( 329نفر) بعیه دانشجویان مرد بود  .هفتاد درصه دانشجویان ( 399نفر) ان
دانشگاه اراار  12 ،درصه ( 71نفر) ان دانشگاه آناد ااالمی 6 ،درصه ( 62نفر) ان دانشگاه
پیام نور و  12درصه ( 62نفر) ان اایر دانشگاه ها بوده انه .جهول ( ) 1توصیفی ان داده ها اراله
می کنه:

سراسری
%6

سایر دانشگاه ها
پیام نور
%12
%12

دانشگاه آزاد
%70

سایر دانشگاه ها

پیام نور

دانشگاه ازاد

سراسری

شکل  :1تعداد دانشجویان ترک تحصیل در کشور
جدول  :1توزیع سن و تعداد دانشجویان ترک تحصیل از دانشگاه های مختلف کشور

انحراف

کمینه

بیشینه

معیار

مقدار

مقدار

19

41

7

32

متغیر

میانگین

میانه

ان (اال)

26

24

13/27

تعهاد دانشجویان
ترک تحصی

23

2

1/17
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جدول  :2نتایج آنالیز رگرسیون دوسطحی با متغیرهای توضیحی انواع دانشگاه ،سن و جنسیت

پارامتر

برآورد

انحراف معیار

مقدار احتمال

دانشگاه آناد

- 0/02813

0/1551

0/856

0/4351

0/2545

0/088

دانشگاه پیام نور

- 0/1075

0/1924

0/576

ان

0/005098

0/003494

0/145

- 0/1246

0/09401

0/185

دانشگاه اراار

جنسیت
واریانس اطح یک

))𝛔𝐞2

1/1310

واریانس اطح دو

))𝛔u2

0/2302

0/06989
0/06561

>0/001
0/002

جدول  :3نتایج آنالیز رگرسیون سه سطحی بدون متغیر توضیحی

برآورد

واریانس
واریانس اطح یک

))𝛔𝐞2

1/1324

واریانس اطح دو

انحراف معیار
0/069

مقدار احتمال
>0/001

))𝛔u2

0/2030

0/075

0/003

واریانس اطح اه ))𝛔v2

0/02665

0/051

0/302

ابتها مهلی دو ادطحی کده ادطح اول را دانشدجویان و ادطح دوم را دانشدگاه تشدکی
می دهه و بهون متییر توضیحی اات ،به داده ها بدرانش شده .نتدای نشدان داد کده ضدریب
همبستگی درون گروهی (  )Intra Class Correlationبرا دانشگاه برابر با  0/17اادت
که نشان می دهه که حهود  17درصه ان واریانس ک ب ین دانشگاه هدا اتفدا افتداده اادت و
خوشه بنه نسبی ان ترک تحصی بین دانشگاه ها وجود دارد .در مرحله بعه متییر اشتیال
وارد مهل گردیه که معنی دار شه ( )p <0 /05به عبارت دیگر متییر اشتیال در افزای یدا
کاه ترک تحصی دانشجویان ان دانشگاه اثر معندی دار دارد .ادپس متییرهدا ادطح
دانشجو (ان و جنسیت) و متییر اطح دانشگاه (نوم دانشگاه) وارد مدهل گردیده کده هدی
کهام معنی دار نشهنه ( )p >0 /05به بیان دیگر متییرها جنسیت ،ادن و اندوام دانشدگاه
اثر در کاه یا افزای تدرک تحصدی دانشدجویان ندهارد .اثدر متعاید بدین متییرهدا
توضیحی دو اطح نیز بررای شه که اثرات آنها نیز معنادار نگردیه (جهول شماره  .)2نتای
جهول  3نشان می دهه که  𝛔𝐞2و  𝛔u2هدر د و واریدانس معندادار غیدر صدفر دارنده و بیدان
می کنه وضعیت اشتیال دانشجویان اثر متفداوتی بدر تدرک تحصدی دانشدجویان ان دانشدگاه
می گذارد .اما واریانس اطح اوم معنادار نیست .به عبارت دیگر دانشگاه مح قدرار گدرفتن
دانشجو اثر متفاوتی بر ترک تحصی دانشجویان نهارد.
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بحث و نتیجه گیری
یکی ان مهمترین و اصلی ترین عوام برا کیفیت یدک دانشدگاه ،داشدتن دانشدجوهایی بدا
انگیزه بیشتر و پر انر اات که قرار اات چرخده هدا تولیده و صدنعت را بده گدردش در
بیاورنه .در این پووه ان مهل رگرایون اه اطحی برا تعیین عوامد مدؤثر بدر کداه
انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه ها کشور ااتفاده شه و نتای حاص ان آن نشان داد که
جنسیت ،ان ،نوم دانشگاه ت ثیر در افزای یا کداه تعدهاد دانشدجویان تدرک تحصدی
نهاشته اات ( .)p =0/506; 0/185; 0/145این یافته با یافته ها کارشکی ،مؤمنی مهمولی
و قریشی ) 1393( ،همسو و با یافته ها شنک ،پینترچ و میس ( )2008ناهمسدو مدی باشده.
علت ان امر را می توان شرایط متفاوت ایست آمونشدی حداک در کشدورها مختلدف و در
نمان ها مختلف و تیییر شرایط اجتماعی دانست اما بین مسئله اشتیال بدا تدرک تحصدی
دانشجویان رابطه معنادار پیها شه ( .)p =0/003این یافته با یافته ها یوشدیها (،)2008
نورون  ،نصرتی هشی ،حاتمی و منعی )1394( ،و یوافی  ،فرخی و مرامدی )1392( ،همسدو
می باشه.
در این پووه اعی شه که ان مهل ها چنه اطحی (اه اطحی) برا تعیین عوامد
مؤثر بر کاه انگیزه تحصیلی دانشجویان کشور ااتفاده شود .ویوگی ها اصدلی داده هدا
چنه اطحی خصوصیت گروه بنه آنهاات .معموال گروه ها مورد مطالعه به صورت اتفاقی
انتخاب می شونه و ان این رو عالوه بر خطا ناشی ان انهانه گیر مشاههات درون هدر گدروه،
خطا دیگر مربوط به نمونه گیر ان گروه ها نیز در تحلی داده ها چنه اطحی دخالدت
دارد .روش ها انتی مهل ها رگرایونی این دوم ین خطا را نادیهه می گیرنه .عهم در نظدر
گرفتن همبستگی بین مشاههات منجر به ک برآورد خطا بدرآورد ضدرایب رگرادیونی و
معنی دار به اشتباه ضرایب و به تنااب آن افزای خطا نوم اول می گردد .عالوه بر ایدن
می توان به عهم امکان تعمی نتای راجع به گروه بنه به کد گدروه و عدهم امکدان کشدف
تیییر پذیر منتسب به گروه به عنوان معایب دیگر مهل ها مراوم رگرایونی اشداره کدرد.
در عوا مهل ها تحلی چنه اطحی این مشکالت را برطرف می نماینه .به اضافه اینکه بدا
ااتفاده ان مهل ها تحلی چنه اطحی امکان برآورد تعهاد نیاد پارامترها و تعلید خطدا
انهانه گیر نیز وجود دارد (غالمی فشارکی ،کاظ نجات ،نارعی و رونتی .) 2011 ،با توجه به
ااختار بیشتر داده ها حونه آمونشی مهل ها چنه اطحی می تواننه به مسئوالن آمونشی،
ابزار برا تجزیه و تحلی دقیق تر تحعیعات خود اراله دهنه (رایس و جدونز .)1997 ،1در
1. Rice, Jones
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نظر نگرفت ن ااختار السله مراتبی در مهل ها چنه اطحی منجر به کمتدر بدرآورد کدردن
خطا ااتانهارد ضرایب رگرایونی می شود (غالمی فشارکی ،کاظ نجات ،نارعی و رونتدی،
 ، 2011ااکرونال ،هسکت.)2002 ،1
مطابق گزارشات خبرگزار  ،مهمترین عامد در تدرک تحصدی دانشدجویان نهاشدتن
انگیزه کافی و پشتوانه مالی و شیلی اات .با توجه به یافته هدا پدووه  ،حدهود  % 70ان
دانشدجویان تددرک تحصددی ان دانشددگاه آناد ااددالمی بددوده اندده ایددن در حددالی ااددت کدده
معنادار واریانس ها نشان داد که نوم دانشگاه ت ثیر در کاه انگیدزه و تدرک تحصدی
دانشجویان نهاشته اات و علت این امر نه بخاطر نوم داشگاه بلکه نهاشتن پشدتوانه مدالی
و آینهه شیلی برا دانشجویان اات و به اعتعاد دانشجویان ،ادرمایه گدذار در دانشدگاه
نوعی اتالف در هزینه و نمان محسوب مدی شدود .جدوانی کده ادال هدا در پشدت میزهدا
دانشگاه اپر کرده و ب ا افزای ان ،امرون چیز برا عرضه نهارد و بدا وجدود مدهارک
دانشگاهی مختلف ،بسیار ان دانشجویان امکان دریافت یک پذیرش شیلی را ه نهارنده.
اال ها اصرار ایست آمونشی به جذب جوانان در رشدته هدا کد کداربرد و بعضدا بدهون
کاربرد در اقتصاد ایران و اشبام شهن بسیار ان رشته ها ،وجود هزاران مهندهس و دکتدر
در رشته ها گوناگون ،باعث شهه تا کشور با انبوهی ان تعاضا کدار یدک شدک و خداص
مواجه شود .آیا اگر نظدام آمونشدی کشدور ایدن قابلیدت و رادالت را داشدت کده ان ابتدها
ااتعهاد و توانمنه ها افدراد را شناادایی و آنهدا را بده ادمت همدان مشداغ هدهایت
می کرد ،امرون با جوانانی مواجه می شدهی کده بدا درجده تحصدیلی کارشناادی تدا دکتدرا
مجبور شدونه بدرا فدرار ان بیکدار بده مشداغلی فرادنگ هدا دورتدر ان تحصیالتشدان رو
بیاورنه؟ ان او دیگر همیشه در دیگدر کشدورها بده جواندان بده عندوان پتانسدی اصدلی
نیرو کار نگاه می شود و بیشترین تالش هدا در جهدت ایجداد اشدتیال بدرا ایدن قشدر
اات.
به بیان بهتر ،مطابق گزارش خبرنگار  ،در کشورها دیگر در ابتها اعی می کننه برا
درصه بیشتر ان جوانان شی ایجاد کننه و بعه به دیگدر اقشدار ا جتمدام رادیهگی کننده.
مسلما عهم ااتفاده ان پتانسی این قشر یکی ان دالی رکود در بخ تولیه و صنعت و دیگر
حونه ها کار کشور اات.
بر اااس آخرین آمار منتشدر شدهه ان ادو مرکدز آمدار ایدران ،تعدهاد بیکداران دارندهه
تحصیالت عالی  2/1میلیون نفر اات .ان منظر آایب ها اجتماعی وارد شدهه بده جمعیدت،
1. Skronal, Hesketh
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بررسی تأثیر فاکتورهای (سن ،جنسیت ،نوع دانشگاه ،وضعیت اشتغال) بر کاهش...

طوالنی شهن دوره ورود به بانار کار ،دلسرد ان یافتن شی منااب و حرکدت جمعیدت بده
امت غیر فعال بودن و خانه نشین شهن را در پی دارد .ج وانان فارغ التحصدی دانشدگاه هدا
پس ان مهتی تحم کردن بیکار و خانه نشینی اگر دلسرد و افسرده نشهه باشدنه ،مجبدور
می شونه به مشاغلی که ارتباطی با رشته تحصیلی آن ها نهارد وارد شونه .روشن اات که این
حالت بطور منطعی عالقه و بانده چنهانی در پی نهاشدته و بهدره ور نیدرو کدار را پدایین
می آورد .گروه نیاد نیز برا فرار ان بیکار و پیها کدردن شدانس بیشدتر در یدافتن شدی
منااب ،دوباره وارد دانشگاه شهه و راه ادامه تحصی را در پدی مدی گیرنده :امدر کده در
بیشتر موارد مت افانه بان ه شانس چنهانی برا جذب شهن در بدانار کدار و یدافتن شدی
منااب به جود نمی آورد و در واقع بهانه ا ا ات برا ر احت تر یا آاان تر طی شهن یدک
دوره دیگر بیکار در ننهگی :ابتها دیپلمه بیکار 4 ،اال بعه کارشناس بیکار و  2ادال بعده
کارشناس ارشه با توقع و انتظارات بیشتر و شانس کاریابی بان ه کمتر.
اعتبار آمار و ارقام ایست آمونشی و خطا نمونه گیر ان محدهودیت هدا اصدلی ایدن
پووه می باشه .در پایان به مسئوالن کشور ،دات انهرکاران و همچنین بده محععدان آتدی
پیشنهاد ات نیر اراله می شود:
پیشنهادات کاربردی
 تهوین و تصویب ایاات ها اقتصاد اشتیال نا و تعیین و تد مین اعتبدار بدرا اجدراآن ها برا ح این معظ بزرگ اجتماعی.
 اتخاذ ایاات ها متکی به تولیهات داخلی -صنعتی و کشاورن  -و ااتفاده ان مزیت هااقتصاد کشور.
 ایجاد و تواعه رشته ها دانشگاهی متنااب با نیانها بانار کار کشور. تربیت متخصصان و حرفه آمون . مشاوره و راهنمایی دادن به دانشجویان و دان آمونان در انتخاب رشته ها متناادب بدانیان بانار کار کشور.
 ایجاد اانمان یا نهاد ملی کاریابی جهت تسهی داتیابی جوینهگان کار بده فرصدت هداشیلی در اطح کشور به نحو که اود جویی و کسب منافع داللی شرکت ها وااطه و
پیمانکار در آن دخی نباشه.
 ان دولتمردانی که یکی پس ان دیگر با وعهه ها انتخابداتی رفدع بحدران بیکدار  ،ایجداداشتیال و ترمی و جبران ععب افتادگی مزمن داتمزد ها ان تورم ،بدر ادر کدار مدی آینده
انتظار میرود برا عم به وعهه ها داده شهه ،برنامه اجرایی مشخ ارال ه کننه ،برنامه
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ا که مردم بتواننه پس ان گذشت مهتی در مدورد درادتی یدا نادرادتی و موفعیدت یدا
شکست ،آن را ارنیابی کرده و نمره بههنه.
پیشنهادات پژوهشی
نامه آن به روش آمیختده

 بررای عوام مؤثر بر عهم یافتن شی منااب و طراحی پرااکتشافی
 بررای رابطه مشاوره شیلی منااب با ح شهن معظ بیکدار جواندان و نعد ایسدتآمونشی در این میان.
 رابطه توانمنه مالی در گرای به جذب و مانهن در دانشگاه و بررای دالی آن.تشکر و قدردانی

ان رؤاا و کارکنان ایست دانشگاه ها کشور که در دادن اطالعات آمونشدی در انجدام ایدن
پووه ما را یار کرده انه  ،نهایت تشکر و قهردانی را می نمای .
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