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مطالعههه روطبههن بههش  ن ههرش بههه رشههته  در: چکیددده
 مفهوم بنشادی ودو لي بايد عملکرد تحصش تحصشلي و

 طيه   در. دطدرط مورد توجه قرطر  رفتار نظری ن رش و
ههای  ن هرش  ضهم  بررسهي   سعي شهد  تها   ،تحقشق

 ،معلمان( نسبت به دطنش ا  و جامعهموجود )وطلدي ، 
عملکهرد آنهها   بهر  شد  به طفرطد ء های طلقاتأثشر ن رش

بها   ها طز طريهق روش پشمايشهي و  دطد  .سنجشد  شود
برطی تحلشل  آوری شد وجمع ساختهمحققشنامه پرس
 t-testهههای پشرسههون طسههوشرم  و  طز آزمههونههها دطد 

جامعههه آمههاری دطنشههجويان طز . شههد  طسههتطسههتفاد  
  نفر طنتخاب شد 200طی به طندطز  دطنش ا  تبريز نمونه

جامعهه و   تهأثشر ن هرش  نتايج نشان دطد فهر   طست. 
شلي فهرد  ن رش خود فرد و موفقشهت عملکهرد تحصه   

ههر   ،توطن گفهت در نتشجه مي ؛يشد قرطر گرفتأمورد ت
چه ن رش جامعه )دوستان، آشنايان و...( طنتظهارط  و  

ته باشهند، عملکهرد   توقعا  بششتری طز دطنشهجو دطشه  
خوطهد شد. همچنش  هر طندطز  كهه   تحصشلي وی بهتر

فرد، طنتظارط  و توقعا  بششهتری طز خهودش دطشهته    
 بهتری خوطهد دطشت. باشد، عملکرد تحصشلي 

 

Abstract: To examine the relationship 
between attitude towards field of study 
and educational performance two 
concepts should be taken into 
consideration: attitude and behavior. 
This study seeks to measure the effects 
of indoctrinated attitudes to individuals 
on their performance. Pondering 
existing attitudes such as parents, 
teachers and society towards the 
university, this research also tries to 
investigate impacts of such attitudes on 
students' performance in university. 
Data were gathered using survey 
method through researcher-designed 
questionnaire. To analyze data, tests 
such as Pierson, Spearman, and T were 
utilized. The population included 
students from University of Tabriz 
among whom a sample of 200 people 
was selected. Finally, the hypotheses 
considering the effect of society 
attitude, individual himself, and 
individual success in performance were 
approved. As a result, it could be 
claimed that: The more a society 
(including friends, relatives etc) expects 
higher from a student, the better 
educational performance he will 
achieve. The more one expects himself, 
the better educational performance he 
will gain. 
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 مقدمه
ها، رفتارها، طرزشها، باور بقای هر جامعه مستلزم آن طست كه مجموعه طستمرطر و

آموزش و پرورش در هر . آن به نسل جديد منتقل شودهای مهار  طنش ودها، گرطيش
 تربشت طز آن جايي كه نظام تعلشم و. كشوری يکي طز عوطمل طصلي طي  طنتقال طست

تربشت كند سهم به سزطيي در  و تأمش توطند نشروی متخصص مورد نشاز جامعه رط مي
 لشم ومتخصص كه مرهون تعنقش نشروی  طهمشت و. رشد و توسعه جوطمع بشری دطرد

تربشت دبشرطن طست در پششرفت ملت آن قدر زياد طست كه كمبود آن موجب توسعه 
سرمايه نشز غني  طز لحاظ منابع طبشعي وها چند آن كشور شود هرميها نشافت ي كشور

دطنش ا  به عنوطن نهاد متولي آموزش، پژوهش و  (.6: 1381، قشانيرضائي صد) باشند
توطند توسعه سرمايه طنساني رط تحت تأثشر تخصصي تا حد زيادی مي عرضه خدما 

دطنشجويان در بدو  مسائل مطرحقرطر دطرد. قرطر دهد و در كانون طي  فرآيند دطنشجو 
 طكثر. قبل طز ورود به دطنش ا  دطشتند طنتظارط  و توقعاتي طست كه، به دطنش ا  ورود

معتقدط  خانوطدگي خود در  آدطب و ن  وس جوطنان هن ام ورود به دطنش ا  با بششتر
 جامعه زندگي طجتماعي و، تشکشل خانوطد و طزدوطج ، شغل و طز كار طند وكشمکش

، طنتظارط  مفهومي متفاو  طز پدرطن خود دطرند در گستر  طي  توقعا  و و تصور
 دطنشجويان در مسشر تحصشال  دطنش اهي نشز با يک سری طز مسائل نظشر شک و

جريان  ركود فکری در، تفاوتي به مسائل پشرطمون خودبي، بت به آيند دودلي نس
 دطنشجويان قرطر شوند كه خود به خود موطنعي رط بر سرمي موطجه... تحصشل و

 تأثشرمستقل كه تحت  دطنش ا  نهادی جدط و( 6: 1381، آبادنادری عباس) "دهدمي
دي ر يک جامعه های نهاد با نهادنشست بلکه طي   ،گروهي نباشد يا طرگان و ،هشچ نهاد
در طرتباط و كنش غشر   طقتصادی و، مذهبي، طجتماعي فرهن ي، سشاسيهای مانند نهاد

 ری وگذطتأثشرحال  در دطنش ا  به منزله يک سشستم طست كه دطئماً .متقابل طست
مشکال   برطی بررسي مسائل و ،در نتشجه پذيری طز محشن ططرطف خود طستتأثشر

 ثرأبايد به محشطي كه طز آن مت به منظور طرتقای سطح آن حتماً ه دطنش ا  ومربوط ب
طي  تحقشق نشز جهت بررسي  .كنترل كرد آن رط مشخص و تأثشر توجه كرد  و شودمي
گذطر بر آن يعني ن رش جامعه نسبت به دطنش ا  تأثشركنترل يکي طز هزطرطن عوطمل  و

 . طنجام شد  طست
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آثار دي ر مورد  زط مجرد نشست كه آن رط جدط یطمر پششرفت تحصشلي فرزندطن
عوطمل طولشه . ثانويه طست يادگشری مستلزم بوجود آمدن عوطمل طولشه و. بحث قرطر دطد

عوطمل ثانويه مانند معلم  سالمت بدن و حافظه و ،ی ذطتي مثل هوششامل طستعدطدها
، نريماني) طستباسوطدی وطلدي   مشزطن و محشن مناسب آموزش مجرب و خوب و

توطنايي دطشته  ها وطستعدطد فرد سر بزند بايد طوالً برطی طينکه رفتاری طز يک (.1371
شود نه تنها مي دطنشجويي كه وطرد دطنش ا  مثالً ؛بخوطهد طنجام آن كار رط ثانشاً ،باشد

بلکه بايد عوطملي  باشد دطرخورادگي در رشته طنتخابي خود برآم بايد طز طستعدطد و
رط به  غشر  طو خانوطد  و تأكشد، درآمد بششتر شغلي و كسب شهر ، قابتمانند ر

  (.1372، زطد خوطجه) تحصشل در آن رشته برطن شخته باشد
آن قرطر  تأثشرخانوطد  طولش  نهادی طست كه فرد طز شروع زندگي تحت : خانواده

بزرگ های تربشت فرزندطن بود  در خانوطد  طز گذشته محل تعلشم و ،خانوطد  .دطرد
معلم  بزرگ ومادر بزرگ وپدر، آموزش كودكان توسن وطلدي ، ساالری قديميپدر

عالو   ،شدمي مذهبي آغازهای كتاب طي  آموزش با فرطگشری قرآن و غالباً .بود  طست
 رسوم هنجارهای طجتماعي و طز طريق طنتقال آدطب وها  مذهبي خانوطدهای بر آموزش

دطشته طی  طجتماعي كردن طو نقش عمد ر تربشت كودک ومذهبي به طور كلي فرهنگ د
عامل طصلي طجتماعي   خانوطد هادر همه فرهنگ .(3: 1381 ،رضائي صدقشاني) طست

جوطمع طمروزی طجتماعي شدن پشش طز همه  در. شدن كودک در دورطن طفولشت طست
 يهايبعضي طز كودكان در خانوطد . دهدمي در يک زمشنه كوچک خانوطدگي رخ

ها يابد كه تنها يکي طز وطلدي  در آن حضور دطرد با وجود طي  تفاو مي پرورش
 و، دورطن كودكي تا نوجوطني عوطمل عمد  طجتماعي شدن طز يکي طز خانوطد  معموالً

ها رط به نسل، تکامل آن طست كه بصور  يک سلسله مرطحل پي در پي رشد و پس طز
  .(1376، گشدنز) سازدمي دي ر مربوطيک

طفرطد جامعه ، به طور كلي همساالن و بعد طز گرو  خانوطد  جمع دوستان و: جامعه
 سنش  جوطني كه طفرطد ططالعا  بسشاری طز جامعه به ويژ  در ؛زيادی بر فرد دطرند تأثشر

مسلم طست طگر طفرطد به طي  منبع . ندكنمورد دطنش ا  دريافت مي به ويژ  ططالعاتي در
 شود طز صحت ومي منتقلآنها  شته باشند يا طگر ططالعاتي كه بهططالعا  دسترسي ندط

در مورد  منطق برخوردطر نباشد جوطن رط در طنجام تصمشماتش به ويژ  درستي و
  .دطنش ا  دچار طشتبا  خوطهد كرد
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 آموزطنبرطی دطنش يططالعات يکي طز منابع مهم، قبل طز ورود به دطنش ا ، معلم
های به دلشل عدم شناخت نسبت به رشته، نار موطقع معلمدر حالي كه در طكث، طست

آموزطن و تأكشد بر ططالعا  قديمي و منسوخ جديد و درک نکردن موقعشت دطنش
آموزی در طگر دطنش ،نتشجه در. آموزطن رط ندطرندصالحشت كافي برطی كمک به دطنش

 طي  طرز تلقي و قبول شود، بود طی غشر طز آنچه كه معلم طو برطيش مناسب ديد رشته
 . دطنشجو خوطهد شد سرشکست ي ن رش باعث ناطمشدی و

 
 تعریف متغیرها

طی  طنتظار فايد طز ن رش به دطنش ا  آن نوع طرزيابي فايد  و منظور: نگرش به دانشگاه
سشستم  فرهن ي و، سطح علمي ن طز دطنش ا  وامعلم جامعه و طست كه وطلدي  و
ی كه طي  ن رش آنها در عملکرد دطنشجويان در شرتأثدر نهايت  درسي آن دطرند و

  .دطنش ا  دطرد
طز عملکرد تحصشلي مشزطن طفت يا پششرفت درسي  منظور: عملکرد تحصیلی

پششرفت به مقايسه نمرط   دطنش ا  طست كه برطی درک طي  طفت و دطنشجو در
عملکرد  ر طي  تحقشق برطی سنجش مشزطند و پردطزيممي دطنش ا  دطنشجو دبشرستان و

 . آنها طستفاد  شد  طست تحصشلي دطنشجويان طز معدل درسي
 

 تحقیق پیشینه نظري
دو عملکرد تحصشلي بايد دنبال  برطی مطالعه روطبن بش  ن رش به رشته تحصشلي و

. متغشر رط نشان دهند 2 توطنند روطبن طي مي كه سي گردندبررنظری  مفهوم بنشادی و
در روطنشناسي برطی مطالعه رطبطه .  ری رفتار طستدي يکي ن رش و ،مفهومدو طي  
طول ن رش علت  رهشافت نظری موطجه هستشم كه در رهشافتدو با  رفتار ن رش و بش 

 . باشدمي در رهشافت دوم رفتار علت ن رش رفتار و
عامل رط در دو  آيزن قرطر دطرد نظريه فشش باي  و رهشافت طول كه در قالب

 دي ری هنجار ذهني طست ن رش وآنها  يکي طز: دطنندمي ثرؤبشني رفتار مپشش
به ها دهد كه ن رشمي برن كانت نشز نشان زی ونتايج مطالعا  باگ (.1372 ،پوررفشع)

  (.1375، گتزلز) طندمقدمها باشند بر رفتار جای طينکه نتشجه رفتارهای طبرطز شد 
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مطالعا  . نه رفتار بر ن رشگذطرد مي تأثشرلشوه نشز معتقد طست كه ن رش بر رفتار 
برطی  بديلن رش و عملکرد طنجام شد  طست نقشي بي، زمشنه آگاهي فرطوطني كه در

  (.1348، كمالي) قائل هستندها ن رش در طتخاذ رفتار
و به جای  ن رش به رشته تحصشلي فرد، در بررسي حاضر به جای ن رش فرد

 . طندگرفتهقرطر  مورد بررسيعملکرد  ،فرد رفتار
 

 نگرش
 طجتماعي به صور شناسانطست طز سوی روطن attitude كلمه ن رش كه ترجمه فارسي
برخي آن رط نوعي آمادگي روطني يا عصبي برطی . متفاو  تعريف شد  طست

آمادگي روطني وضعي طست كه يک شخص در . دطنندمي جسمي ذهني وهای فعالشت
سي شناروطني روطني يکي طز مفاهشم آمادگ. گشردمي طششای حايز طرزش به خود برطبر

 . طجتماعي طست
دهد در درون خود آماد  طنجام مي نشان كردطر طست و نقطه پشوند بش  عقشد  و

يا به طور  آمادگي روطني عبار  طز آمادگي دروني و 1ناردمي طز نظر .كدطم رفتار هستشم
وطني يک موجود رهای آمادگي .ی خاص طستكلي آمادگي برطی طنجام عمل به نحو 

 . به تجربه طو طز وضع يا شرطيطي وطبسته طست كه بايد با آن مقابله كند
روطني جمعي رط به عنوطن های شناسانه آمادگيژرژگورويچ طز ديدگاهي جامعه

روطني؛ طعمالي حاكي های دطند كه متضم  آمادگيمي طجتماعيهای هشئتيا ها همجموع
هايي گرطيش وها بروز وطكنش قبلي برطی طنجام عمل وهای آمادگي، طز تنفر يا ترجشح
چوب باالخر  يک چار يک منش جمعي و، ی طجتماعي مشخصهابرطی تقبل نقش
خاص طرزشي های مقشاس كنند وطجتماعي تجلي ميهای كه در آن نهاد طجتماعي طست
  .(1370 ،بشرو) گردندمي پذيرفته يا طرد

ي طست كه طز طريق تجربه سازمان يافته عصبي آمادگ ن رش يک حالت روطني و
كه به هايي كلشه طششا با موقعشت برطبر در ی فردهاهدطيتي يا پويا بر پاسخ تأثشر طست و

در تعريفي دي ر ن رش رط ( 1935) آلوور  .(1945 ،آلوور ) د دطردشومي آن مربوط
 . يابددطند كه طز طريق تجربشا  فرد سازمان ميحالتي ذهني مي

                                                                                                                                      
1. Meynard  
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 آمادگي برطی عمل نسبت به يک چشز معش  رط وها طحساسها ب شناختتركش
ن رش عبار  طست طز  (.1347 ،كرچ) گويندمي ن رش شخص نسبت به آن چشز

، بردولر) به يک معني طنتزطعي يا شي ملموس مثبت يا منفي نسبت، وطكنش عصبي
 طحساس وشناختي يک عنصر  ن رش نظامي با دوطم طست كه شامل يک عنصر (.1970

ن رش رط ( 1967) رطكشچ (.1970، همکارطن فريدم  و) يک تمايل به عمل طست
كند تا به ئ يا موقعشت كه فرد رط آماد  مين بادوطمي طز باورها كه حول يک شسازما

 (. 7: 1379، كريمي) دطندمي، صور  ترجشحي نسبت به آن وطكنش نشان دهد
منفي موطفق تا  طرزششابي مثبت يا، گيطز آماد آلوور  معتقد طست كه ن رش عبار 

 ترطيندس ن رش رط نوعي طز طحساسا  و .ستط طشخاص مخالف در مقابل طششا و
 دطند كه سبب آمادگي رفتاری خاص در مقابل متعلق ن رشمي عوططف هشجانا  و

شود مي هظر مالحكنندگي ن رش بر روی رفتاهوم طثرمف ،در همه تعاريف باال. دطندمي
در طي   به عبار  دي ر ما .شودمي طي  بررسي پشدط جا طولش  فر  ما درطز طين و

آن رط تحت  طيم ونوعي رفتار قلمدطد كرد  وطبسته رط متغشربررسي عملکرد تحصشلي يا 
شناختي ن رش رط تمايلي روطن( 1993) طگلي وچشک  .طيمتهنسن رش به رفتار دط تأثشر
 . آيدب طرزيابي كردن چشزی بدست ميدطنند كه طز طريق مطلوب يا نامطلومي

دطرند در تعريفي كاركردی طز ن رش عنوطن مي( 1986) در نهايت رطسل و ويلشامز
باشد كه به طفرطد در ساختاربندی های طجمالي طز رويدطدی عشني ميكه ن رش قضاو 

 . كندشان كمک ميهای طجتماعي پشچشد محشن
 : كه عبارتند طز شودمي بعد طصلي تشکشل 3طصوال ن رش طز 

 بعد آمادگي رفتاری  -3عاطفي  بعد طحساسي و -2بعد شناختي  -1
 آگاهي پشدط متعلق ن رش شناخت و يعني فرد طبتدط به موضوع يا: بعد شناختی

 .گشردمي به عبار  دي ر موضوع ن رش در حشطه آگاهي قرطر ؛كندمي
آگاهي نسبت به متعلق  طخذ شناخت و يعني فرد بعد طز: عاطفی بعد احساسی و

 . كندمي رضايت يا تنفر، ن رش نوعي طحساس قبولي يا رد
شناخت نسبت به موضوع  كسب آگاهي و يعني فرد بعد طز: بعد آمادگی رفتاري

چه ) رفتار بروز كسب نوعي طحساس نسبت به آن نوعي آمادگي رفتاری و ن رش و
  (.118، 117: آلوور  و جونز) كندمي رط پشدط( خوب چه بد
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 : تعريف كرد زيرصور   بهتوطن طي  سه بعد رط مي ،عالو  بر طي 
 . ططالعاتي طست كه فرد دربارة موضوع ن رش دطرد، منظور طز جزء شناختي ن رش

جزء طحساسي ن رش شامل طحساساتي طست كه موضوع ن رش در شخص بر 
 . طن شزدمي

با موضوع  ر برخوردكند تا ديعني شخص رط آماد  مي جزء آمادگي برطی عمل
 (. 11: 1379، كريمي) ن رش رفتاری طز خود نشان دهد

هم  كه هم دطرطی شد  و رسدمي هن امي كه ن رش وجود دطشته باشد به نظر
 كه باعث شوندمي سبب تمايالتي رطها به دي ر سخ  ن رش دطرطی جهت طست

لشه ولي عمد  برطی گام طو .مثبت عمل نمايشم شود نسبت به چشزی به طور منفي يامي
آن  و طز سوی تورستون بردطشته شد 1920طوطخر سال  درها گشری ن رشطندطز 

 . مذهبي ساختهای مقشاسي برطی مطالعه ن رش هن امي بود كه طو
طي آن  شد وكاغذ طنجام مي و يک نوع تکلشف بود كه با موطد مقشاس تورستون عمدتاً

كه با آن موطفق  طی طز طظهارط  ن رش، طظهارطتي رطهشد تا طز مجموعطز آزمودني خوطسته مي
طی كه نمر  شود وطی طختصاص دطد  مينظر نمر در طي  مقشاس برطی طظهار و طست برگزيند

  .(1373 ،دهند  شد  ن رش فرد بود )ساموئلفرد در مقشاس گرفته بود نشان
 

 هاگیري نگرشچگونگی شکل
شوند كه عبارتند طز ها به چندي  ششو  آموخته ميشپردطزطن ن رش معتقدند كه ن رنظريه

، شرطي شدن 2، شرطي شدن كالسشک1هاتجربة مستقشم، قرطر گرفت  در معر  محرک
 ها و عوطمل ژنتشکي. ، حركا  ماهشچه5، مقايسة طجتماعي4طی، يادگشری مشاهد 3كنش ر

 الف د تجربة مستقیم

                                                                                                                                      

1. Mere exposure 

2. Classical conditioning  

3. Operant conditioning  

4. Observational learning  

5. Modeling 
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مستقشم ما با موضوع  طيم حاصل تجربة هايي كه ما پشدط كردن رش، در موطرد بسشاری
گشری ممک  طست حاصل مشاهدة يک رويدطد طي  شکل. ن رش طست يا شيء

ممک  طست ، كندكسي كه طز شهر هشروششما در ژطپ  بازديد مي، آمشز باشد مثالًفاجعه
با مشاهدة فجايعي كه طنفجار بمب طتمي در طي  شهر به بار آورد  طست ن رشي منفي 

ها در طو شکل كنندگان طز طي  سالحسازندگان و طستفاد  ،های طتميه سالحنسبت ب
ش  ترتشب طگر ما به سفری تفريحي به شمال كشور خود برويم و تجربة مبه ه. ب شرد

به طحتمال زياد ن رشي مثبت ، ها و آب و هوطی آن دطشته باششمخوشايندی طز زيبايي
 . نسبت به منطقة شمال پشدط خوطهشم كرد

 ب د در معرض قرار گرفتن صرف 
ا رط طز شويم طرزششابي مرو مين رشي روبه ،تعدطد دفعاتي كه ما با يک موضوع يا شي

مفهوم طثر در معر  ( 1968) 1زطيونک. دهدقرطر مي آن موضوع يا شيء تحت تأثشر
های ما رط پاسخ، معر  قرطر گرفت  تکرطر در. قرطر گرفت  صرف رط مطرح كرد  طست

چه آن يک غذطی خاص در يک ، كنديا يک شخص نشرومندتر مي ءبه يک شي نسبت
طيجاد نوعي برتری در ذه  ما  ،طي  موطجه شدن مکرر به آن غذط .رستورطن باشد

آشنايي يا موطجهه . توطند در جهت عکس نشز باشدگذطری ميطلبته طي  تأثشر. كندمي
 .های منفي ما رط تقويت كندمکرر ممک  طست ن رش

 د شرطی شدن كالسیک ج
شناسي طي  طست كه وقتي محركي كه در طصل خنثهي بهود    طساسي روطن يکي طز طصول

پهشش طز محهرک   ، به طهور مهنظم و بهه تکهرطر    ، طن شزدنمي و وطكنشي رط در شخص بر
بهه زودی  ، بشايهد ، كنهد دي ری كه خنثي نبود  و وطكنش خاصي در شخص طيجهاد مهي  

اصشت محرک دوم رط پشدط كرد  و همهان وطكهنش رط در   محرک طول نشز كه خنثي بود خ
شهود بهرطی آمهدن محهرک     محرک طول عالمتي مي، در وطقع. آوردشخص به وجود مي

شهخص طنتظهار خوطههد دطشهت كهه      ، شودهر وقت محرک طول عرضه ، دوم و بنابرطي 
 . محرک دوم به دنبال آن بشايد

 د د شرطی شدن كنشگر

                                                                                                                                      

1. Zajonc 
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هها  در طكتساب ن رش دطردن امکطست كه نشد يادگشری ينآشرطي شدن كالسشک تنها فر
دههد شهرطي شهدن كنشه ر نشهز      شوطهدی در دست طست كه نشان مي. باشد تأثشرگذطر

آيا هشچ گها   (. 1995، مانستشد و هشوستون) ها مؤثر باشدگشری ن رشتوطند بر شکلمي
؟ يا فهالن  طيد كه يک كودک سه ساله با قطعشت ب ويد كه عضو فالن حزب طستشنشد 

نهوع خههودرو بهر نههوع دي ههر برتهری دطرد؟ كودكههان در طيهه  سهنش  طز معنههای چنههش      
. كنندهايي رط طدط ميطغلب چنش  عبار ، با وجود طي  .هايي درک چندطني ندطرندعبار 

آنها با طبهرطز چنهش  نظرههايي يها بشهان چنهش        : چرط طي  طور طست؟ پاسخ روش  طست
 .  طندخود تحسش  شد  يا پادطش گرفتههايي به وسشلة وطلدي  عبار 

 هد الگو و سرمشق گرفتن
، 1طل وی يهادگشری طجتمهاعي  ، شوندها طز طريق آن آموخته مييند دي ری كه ن رشآفر

، فرزنهدطن ، مهثالً در خهانوطد   ، طی طسهت يها يهادگشری مشهاهد    ، طل و و سرمشق گهرفت  
ژ  مشهاهدة رفتارههای   هها و بهه ويه   های خود رط با مشهاهدة ن هرش  بسشاری طز ن رش

 .  دهندن رشي خاص وطلدي  شکل مي
 و د مقایسة اجتماعی

طما فرطوطنهي  ، شوندها طز طريق يادگشری طجتماعي آموخته ميهر چند بسشاری طز ن رش
. طلبهد گشهری رط نشهز مهي   ههای متعهدد شهکل   ها و مکانشسهم طبعاً ششو ، هاتعدطد ن رش

يعني تمايهل  ، مقايسة طجتماعي، نقش دطرد هاگشری ن رشمکانشسم دي ری كه در شکل
ههای مها در مهورد    ما به مقايسة خودمان با دي رطن طست تا مشخص شود كه آيا ديدگا 

 های طجتماعي درست طست يا نه؟وطقعشت
 هاز د حركات ماهیچه

آور بهود   ها برطی شما تعجهب گشری ن رشطی در شکلعوطمل زير آستانه تأثشرچنانچه 
تهری در  تحقشقا  دي ری حاكي طز مکانشسم جالب. تر باششدزی عجشبطست منتظر چش

طي  مکانشسم مربهوط  . ها طستگشری ن رشها و در نتشجه در شکلشرطي شدن ن رش
مها  : ها طست كه ظاهرطً حاوی يهک حقشقهت بنشهادی طسهت    به حركا  برخي طز ماهشچه

ط بها منقهبک كهردن    كششم و طي  كهار ر چشزهايي رط كه دوست دطريم به سوی خود مي

                                                                                                                                      

1. Social learning 
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كهردن   طمها چشزههايي رط كهه دوسهت نهدطريم بها بهاز       ، دههشم های بازو طنجام ميماهشچه
معلوم شد  طست كه همرط  بهودن  . كنشمزنشم و طز خود دور ميهای بازو پس ميماهشچه

تهوطن بهه عنهوطن مبنهايي بهرطی      طي  حركا  عضالني با طحساسا  مثبت يا منفي رط مي
 .  نظر گرفتشرطي شدن ن رش در 

 
 ح د عوامل ژنتیکی

، ههای طخشهر صهور  گرفتهه    آوری كهه در سهال  های پژوهشهي شه فت  برخي طز يافته
يا حهدطقل  ، ها رط به طرث ببريمتوطنشم ن رشآيا ما مي. كنندسئوطال  جالبي رط مطرح مي

های خاصهي دطشهته باشهشم؟ در    طی به دطشت  ن رش خاصي دربارة موضوعتمايل ويژ 
بهه طيه  پرسهش    ، شناسان طجتماعيبششتر مردم و همش  طور بششتر روطن،  ا نخستش  ن

پذيريم كه عوطمل درنگ طي  وطقعشت رط ميدر حالي كه ما بي. پاسخي منفي خوطهند دطد
، ب ذطرنهد  تهأثشر ههای جسهمي مها    و دي ر ويژگي، رنگ چشم، توطنند بر قدژنتشکي مي

دست كم عجشهب بهه   ، فکر ما دطشته باشندتصور طي  كه طي  عوطمل نقشي نشز در طرز ت
طگر ما به خهاطر بشهاوريم كهه تفکهر در درون مغهز صهور        ، با وجود طي . يدآنظر مي

عوطمل  تأثشربه طور قطع تحت ، و بافت مغز مانند هر بخش دي ری طز بدن ما، گشردمي
تر به سانها رط شايد بتوطن كمي آط  ژنتشکي بر ن رشتأثشرتصور ، گشردژنتشکي قرطر مي

طما در حال طفزطيشي بهه دسهت آمهد  طسهت كهه      ، در وطقع شوطهد مختصر. ذه  رط  دطد
 .  دطرند تأثشرهای ما دهند عوطمل ژنتشکي نشز در ن رشنشان مي

بوديم  نظریچوب ما نشازمند يک چارها ساير بررسي در بررسي حاضر نشز مانند
برطی طي  كار  رط بشرون بکششم و تحقشقهای فرضشه تا بتوطنشم به كمک آن مفاهشم و

به طعتقاد آنها رفتار در پي يک  بنا. تر يافتشمآيزن رط مناسب باي  و تئوری ن رش فشش
آيزن حلقه  فشش باي  و طز نظر. شودمي آيد و ظاهرمي زنجشر  طز عوطمل به وجود

رفتار  بروز يک نشت به طنجام و باشد بعد طز قصد ومي قصد ماقبل بروز رفتار نشت و
نشت به نوبه خود تابع  به وجود آمدن قصد و و شودطست كه رفتار مورد نظر ظاهر مي

 .هنجار ذهني -2 ن رش يا طيستار به سوی آن رفتار -1طست  متغشر 2
 خودش طرزيابي طي آن فرد رفتار رط طز نظر فردی طست و متغشرطول يک  متغشر

طجتماعي  فشار كنند  نفوذ ونعکسدوم م متغشركند كه آيا خوب طست يا نه ولي مي
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بايد متذكر شد كه  .كندمي طدرطک طست كه شخص آن رط برطی طنجام كاری طحساس و
شرطين طجتماعي  و بست ي به شخصشت فرد به يک طندطز  نشست و متغشر 2 تأثشرمشزطن 

 رتأثشطي  . هنجار ذهني تأثشرگا   باشد و ن رش بششتر تأثشرلذط گاهي ممک  طست ، دطرد
 ها بامتغشرطز طي   يک طز طريق آزمون آماری همبست ي پشرسون يا رگرسشون بش  هر

عامل  2گرطيش به نوبه خود تابع  نظريهدر طي   همچنش . شودمي نشت بررسي قصد و
 .طنتظار فايد  يا باور و طرزيابي فايد  ؛در نظرگرفته شد  طست دي ر

  .فايد  دطرد طز يک پديد  طنتظار چه حدبه معني آن طست كه يک شخص تا : طنتظار فايد 
كند كه آيا آن پديد  به نظر طو برطی طو مي طي آن شخص طرزيابي: طرزيابي فايد 
 . يا نه( يا دطرد) فايد  دطشته طست

خوطهشم به شرح مي باال پردطختشم طكنون به تعريف ن رش به صور  مختصر در
  .ار ذهني بوردطزيمنشت يعني هنج گذطر بر قصد وتأثشردومش  عامل 

كنند  منعکس متغشرآيزن طي   فشش باي  و نظريهچنانکه گفته شد در : هنجار ذهني
طست بدي  معني كه  فشار طجتماعي روی يک شخص برطی طنجام يک رفتار نفوذ و

های يا گرو  يشد يا توبشخ طفرطدأشخص به آن توجه دطرد كه تا چه حد رفتارش مورد ت
كنند  يک نقش مرجع هدطيت ،در وطقعها  طي  طفرطد يا گرو. خاص قرطر خوطهد گرفت

يا طهالي  همکارطن و، معلمان، دوستان نزديک، مادر، رفتار رط دطرند كه ممک  طست پدر
 : شودعامل دي ر تجزيه مي 2متغشر خود به طي   .يک محل باشند

 چ ونه طرزيابي« طد مهم گرو دي ر طفر»تظار آنکه يک رفتار خاص طز سوی طن -1
 .طيمو جامعه فر  كرد  معلمان، خانوطد  شود كه ما در طي  تحقشق طفرطد مهم رطمي
طلف برطی شخص  يعني آيا طصالً) «  دي رطنطنتظارط» طن شز  فرد برطی پشروی طز -2

د كه نپندطرمي چنش  انمؤلف .(گويندمي حرف مردم مهم طست يا نه كه در بار  طو چه
طنتخاب رشته  طرتباط كامل با موضوع طي  پروژ  طست چرط كه در ذهني درهای هنجار

خاص دطنشجويان تحت طی ههمچنش  طنتظار فايد  و طرزيابي فايد  طز رشت دطنش اهي و
  .طنددطشته رآشنايان قرط دوستان و معلمان و هنجارهای ذهني خانوطد  و تأثشر

وطسطه علت بي، آيزنو طل وی فشش باي  توطن گفت كه بر طساس بطور كلي مي
. باشدمعش  ميكار قصد رفتاری طست كه عبار  طز يک تصمشم آگاهانه به طنجام ، رفتار

طي  ساز   تأثشرهر عامل طثرگذطر بر رفتار بر طبق طي  نظريه چنش  فر  شد  كه تحت 
بهنر . )باشندن رش نسبت به رفتار و هنجار ذهني مي كنند  قصد،تعشش عامل . دو باشد

نقش  شد برحسب موضوع مورد مطالعه سعي  ،طي  بررسي در .(266: 1384، و وطنک
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آن رط با رفتار  ،قشهنجارهای ذهني بر عملکرد تحصشلي كه در طي  تحق ن رش و
  مورد بررسي قرطر گشرد.طيم جاي زي  كرد 

 در. گي طستزند و به معني ششو  معمول عمل و behaviorرفتار نشز معادل : رفتار
زندگاني  رطن هستي يا وطكنش يک فرد چه درگذسي رفتار رط به عنوطن نحو شناروطن

يا در تعريف دي ر  (.1370، بشرو) كنندمي چه در برطبر طوضاعي خاص تعريف عادی و
حركا   وها يعني هم شامل وطكنش ؛نوع پاسخ يا وطكنش فردی رفتار عبار  طز هر

چند كه برخي طز  هر. شودمي تجربشا  ذهني فاهي وهم شامل بشانا  ش جسمي و
 برند ولي رفتارمي مترطدف هم بکار رط( action) كنش و نويسندگان عبار  رفتار

 . طست آن بششتر كاربرد تر طز كنش بود  ووسشع
نهفته  دودر طرتباط آن  رفتار طهمشت مطالعه ن رش و، طز تعاريف فوق كه ب ذريم 

دطريم به كمک  طي  طست كه طنتظارها د  برطی مطالعه ن رشطست يکي طز داليل عم
طز روی  و( 1373 ،هشل ارد طتکشنسون و، طتکشنسون) بشني كنشمرط پشش رفتارها ن رش

نسل  دوبنابرطي  به مد  بشش طز  .بريممي نشز به ن رش طفرطد پي مشاهد  رفتار
طظهار شد  نسبت های  رشطند تا ماهشت رطبطه مشان نسان طجتماعي كوششد شناروطن

 . مشخص كنند همرط  يا پشامد آن ن رش رط ررفتا به يک شئ يا يک طبقه طز طششاء و
شد  مي موضوع مهمي تلقي رفتاره كه رطبطه ن رش  دهندمي نشانها طي  كوشش

به عنوطن مثال تعشش   .مهمي دطردهای كاربرد عملي تلويحا  و طز لحاظ نظری و و
يکي طز ، دهندمي كدطم يک طول روی يعلّيک رطبطه  در رفتارطينکه ن رش يا 

دطنست   ،بردیطندطز كارطز يک چشم. دهدمي تشکشل طصلي عاليق نظری رطهای حوز 
های ر تجربهساختا نوع و ی قابل توجه برتأثشرتوطند مي متغشر دوترتشب وقوع طي  

 ( 1375، لزگتز) شود دطشته باشدمي درسي كه بر يادگشرندگان فرطهم
 

 نگرش و رفتار
های ها و رفتار عاملي طست كه نشرومندی ن رشتري  عامل در تعشش  طثر ن رشمهم

ها گشری ساد  در طي  مورد آن طست كه هر چه ن رشنتشجه. شودمورد نظر خوطند  مي
ل به نق، 1995، 2آجزن و درطيور، 1پتکوط) طثر آنها بر رفتار بششتر طست، نشرومندتر باشند

                                                                                                                                      

1. Petkova 

2. Driver 
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 .شناسان طجتماعي طز نشرومندی چند مطلب طستمنظور روطن(. 1998، طز بارون و بشرن
يا  ءمنظور نشرومندی وطكنش هشجاني طست كه شي) يا شد  يک ن رش 1طفرططي بودن

شخص تا چه طندطز  ) آن 2درجه طهمشت(، طن شزدموضوع ن رش در شخص برمي
، طندطز  آن ن رش برطی طو مهم طستآن ن رش قرطر دطرد و تا چه  تأثشرشخصاً تحت 

و قابلشت (، يا موضوع ن رش چقدر طست ءططالعا  شخص در مورد شي) 3دطنش
 قابل حصول طست(های مختلف آن ن رش با چه سهولتي در موقعشت) 4دسترسي

 تأثشربششتری دطرند و  تأثشرهای نشرومند نه تنها ن رش(. 1993، و همکارطن 5كرطسنشک)
نشرومندی ن رش ، طز طي  رو. ي  جنبه طز شناخت طجتماعي دطرندتری بر چندقوی

 . تري  عامل در پشوند ن رش ه رفتار طستكنند حقشقتاً تعشش 
 كنند؟ها چگونه بر رفتار اثر مینگرش

طي  نتشجه رسشد  طست كه در وطقع دو مکانشسم  شقا  طنجام گرفته در طي  زمشنه بهتحق
، بترون و بشرن) دهندها رفتارها رط شکل مين رش، آنها بنشادی وجود دطرد كه طز طريق

 6ارچوب نظرية طل وی فرطيندی ن رش به رفتارطي  دو مکانشسم يکي در چ(. 1998
بشني رفتارهای فوری و غشرطرطدی و دي ری در چارچوب نظرية رفتار برطی پشش

رود، عمل مي بشني رفتارهای طرطدی و عمدی به كار، كه برطی پشش7ريزی شد برنامه
 .كنندمي

 هاي رفتاري نگرش و رفتارجنبه
نظشهر  ، طنهد در رطبطة بش  ن رش ه رفتار طز يک سو عوطملي كه مربوط بهه خهود ن هرش   

درجة تخصهشص يهافت ي و طهمشهت آن نقهش دطرنهد و طز      ، نشرومندی آن، منشأ ن رش
 .گهری ار خود ه نظ سوی دي ر عوطمل مربوط به شخص نظشر تفاو  بش  طفرطد طز نظر

 طي  مورد ندطرد؟ آيا طگر ن رش شرطين الزم رط دطشهته باشهد   طما آيا نوع رفتار نقشي در

                                                                                                                                      

1. Extremity  

2. Importance 

3. Knowledge  

4. Accessibility  

5. Krosnick  

6. Attitude – to – beharior process model  

7. Theory of planned behavior  
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شناسان طجتماعي بهه  بشني كند؟ پاسخ روطنتوطند پششهمة رفتارها رط به طور يکسان مي
در طي  طرتباط يکي طز نکا  كلشدی آن . پرسش طول مثبت و به پرسش دوم منفي طست

فتار غشهرطدطری و  ر، بشني آن دطريمری كه طز روی ن رش سعي در پششطست كه آيا رفتا
 .  ريزی شد  طستيعني برنامه 2طست يا طرطدی و عمدی 1خودیخودبه
 بینی رفتارهاي غیراراديپیش

چهه بهه   ر دربهارة آن زنهشم و كمته  ها ما بدون طرطد  و قصد دست به عمل ميبعضي وقت
يهر و دوسهتان چشنهي طو وطرد يهک     وقتهي الپهي   .كنشمفکر مي، زودی طنجام خوطهشم دطد

مدير رستورطن فرصت زيادی برطی تأمل و تعمق در مورد پهذيرفت   ، شدندرستورطن مي
همش  طور وقتهي كسهي   . گرفتبلکه بايد تصمشمي فوری مي، يا نوذيرفت  آنها ندطشت

در بعضهي  خوطهد طوماری رط كه تقاضای تغششر گشرد طز ما ميدر خشابان جلوی ما رط مي
طيستشم كه مهثالً د  دقشقهه   ما معموالً نمي. قوطنش  رطهنمايي و رطنندگي رط دطرد طمضا كنشم

بلکه به جای آن فورطً بايد تصمشم ب شريم كه . در مورد جوطنب مختلف مسأله فکر كنشم
 . طومار مزبور رط طمضاء كنشم يا نکنشم

تر و ظاهرطً خودكهار  مستقشمطی رسد كه ن رش به ششو در چنش  وضعشتي به نظر مي
طبق نظرية طل وی فرطيندی ن رش به رفتار جريان كار چشزی طست . كندبر رفتار طثر مي

های ن رش وقتي برطن شخته شد طدرطک، طن شزدميبريک رويدطد ن رشي رط : شبشه به طي 
دهد همزمهان دطنهش مها دربهارة آن     قرطر مي تأثشريا موضوع ن رش تحت  ءما رط طز شي

مختلف نشز  يعني ططالع ما طز هنجارهای طجتماعي) چه در چنش  موقعشتي مناسب طست
شود ن رش ما و طي  ططالعا  ذخشر  شهد  دربهارة آن چهه در طيه  موقعشهت      فعال مي

دهد و طي  تعريف يها  ف ما طز طي  رويدطد رط شکل مييمناسب و مورد طنتظار طست تعر
 .  دهدقرطر مي أثشرتطدرطک به نوبة خود رفتار ما رط تحت 

 .بشني كنند كه قوياً در دسترس باشهند توطنند رفتار غشرطرطدی رط پششها وقتي مين رش
و ن هرش شهما    ءدطنشم قابل دسترس بودن به نشرومندی طرتباط بش  يهک شهي  چنانچه مي

نسبت به آن شي بست ي دطرد وقتي قابلشت دسترسي ضعشف باشد. ن هرش شهما هن هام    
هها دطرطی قابلشهت دسترسهي    آيد. نتشجه طي  كه ن هرش تر به ذهنتان ميكم ءشي نديدن آ

                                                                                                                                      

1. Spontaneous  

2. Deliberative  
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بشني كند. زيرط مردم وقتي به زياد بششتر طحتمال دطرد كه بتوطند رفتارهای غشرطرطدی رط پشش
 شوند، طحتمال بششتری دطرد كه ن رش آنها زودتر به ذهنشان بشايد.  عمل فرطخوطند  مي

 نشز كال و برن كانت و همچنش  باگزی و آيزن و خالصه طينکه تئوری فشش باي  و
رها طبرطز شد  باشند بر رفتاهای به جای طينکه نتشجه رفتارها برم  معتقدند كه ن رش

 برن رش در رگذطرد نه رفتامي تأثشررفتار  بنابرطي  طي  ن رش طست كه بر. طندمقدم
به جای  لمان ومع جامعه و ن رش به وطلدي  و، بررسي حاضر به جای ن رش فرد

كنشم مي برطساس طستنباطي كه طز رهشافت باال طيم وقرطر دطد  رفتار فرد عملکرد فرد رط
 : كنشممي به صور  زير ترسشم مدل رط

 

 
 

 تحقیق پیشینه تجربی
 مؤثرتحت عنوطن بررسي عوطمل  پژوهشي ن رش بر عملکرد تحصشلي تأثشردر مورد 

رطبطه آن با عملکرد  شان در دبشرستان وآموزطن به رشته تحصشليرش دطنشبر ن 
 تجربي و، رياضيهای آموزطن پسر رشتهتحصشلي آن در شهرستان طهر در بش  دطنش

برطساس طي  پشمايش معلوم گرديد كه بش  نحو  ن رش به  .طنساني صور  گرفته طست
روش   همچنش  ه وجود دطرد وآموزطن رطبطعملکرد تحصشلي دطنش رشته تحصشلي و

نحو  طرزيابي  تحصشلي با طنتظار طز فايد  طز تحصشل و شد كه نحو  ن رش به رشته
های دي ر در طي  شهيکي طز فرض .در رشته تحصشلي رطبطه وجود دطرد، فايد  طز تحصشل

 تحصیالت مادر

 تحصیالت پدر

 درآمد

 اعی اقتصاديطبقه اجتم

 ايمتغیرهاي زمینه
 سن

 جنسیت

 عملکرد تحصیلی
معدل 
 دانشگاه

معدل 
 دبیرستان

 متغیرهاي نگرشی

 جامعه

 معلمین

 والدین

 خود فرد
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نحو  ن رش به رشته تحصشلي بود كه  بررسي وجود رطبطه بش  نوع رشته تحصشلي و
 مورد بررسي وجود طي  رطبطه ثابت گرديد كه مشان نوع رشته تحصشلي و در نمونه

همچنش  عملکرد  نحو  طرزيابي فايد  طز تحصشل و سطح طنتظار فايد  طز تحصشل و
همچنش  در بررسي حاضر وجود رطبطه بش  سطح طنتظار . تحصشلي رطبطه وجود دطرد

وجود رطبطه بش  نحو   عملکرد تحصشلي و و فايد  طز تحصشل در رشته مورد نظر
 يشد قرطر گرفتأعملکرد تحصشلي طو مورد ت و توسن فرد، طرزيابي فايد  طز تحصشل

  (.71 :1374 ،يادگاری جعفری و)
آموزطن دبشرستاني نحو  ن رش دطنش بر مؤثرتحقشق دي ر تحت عنوطن عوطمل 

در بش   1376در سال آنها  آن بر عملکرد تحصشلي تأثشر شان ونسبت به رشته تحصشلي
پسر در  دطنش دختر وكار فشزيک و ی مختلف، تجربي، طنساني، رياضي وهاهرشت

توطن خالصه های طي  تحقشق رط طي  طور ميطست. يافته شد شهرستان صوفشان طنجام 
نحو  طرزيابي فايد  تحصشل  تحصشل و زايي مانند سطح طنتظار طز فايد  طهمتغشركرد كه 

توطن گفت كه همچنش  مي دهد. وتحصشلي رط شکل ميتوسن فرد ن رش به رشته 
طرد به عبار  ذگمي تأثشرنحو  ن رش به رشته تحصشلي بر روی نحو  عملکرد فرد 

باشند دطرطی تری به رشته تحصشلي خودشان ميدي ر كساني كه دطرطی ن رش مثبت
طملي عو تأثشركساني كه تحت  باشند. وعملکرد تحصشلي بهتری طز ساير طفرطد مي

در نتشجه عملکرد  كنند ون رش منفي به رشته تحصشلي خودشان دطرند كمتر تالش مي
  (.37 و1376، 38 ،بهتری ندطرند )خوش نظر

 
 هاي تحقیقفرضیه

  .عملکرد تحصشلي دطنشجويان رطبطه وجود دطرد بش  ن رش در مورد دطنش ا  وطلدي  و -1
رطبطه  تحصشلي دطنشجويانعملکرد  جامعه و مورد دطنش ا  طفرطد بش  ن رش در -2

  .وجود دطرد
عملکرد تحصشلي دطنشجويان رطبطه وجود  بش  ن رش در مورد دطنش ا  معلمان و -3
 .دطرد

دطنشجويان رطبطه  عملکرد تحصشلي و خود فردن رش در مورد دطنش ا   بش  -4
 .وجود دطرد

 

 روش پژوهش
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طالعال  طز روش پشمايشي طسهتفاد   ی طآورجمعبرطی  و بود  تبششنيطي  تحقشق طز نوع 
 و جامعهه آمهاری   .طسهت  محقهق سهاخته  ی ططالعا  نشز پرسشنامه آورجمعشد  طبزطر 
طز كهل   وطنهد  بهود   طي  تحقشق دطنشهجويان دطنشه ا  تبريهز    جامعه آماری: ینمونه آمار

سوس دطنشجويان طيه    .نفر طنتخاب شد 200به طندطز  طی هدطنشجويان طي  دطنش ا  نمون
طز روش بها طسهتفاد     و و علهوم پايهه تقسهشم    كشاورزی، فني، طنساني طنش ا  به شاخهد

طبهزطر تحقشهق طز طريهق     1پايهايي  .ی شهد آورها جمع دطدطی هگشری تصادفي خوشنمونه
كهه   به دست آمد 62/0مقدطر طي  شاخص برطبر  كه شاخص آلفای كرونباخ بررسي شد

 .  طستمقدطر قابل قبولي 
 هایافته
 هاي نمونه آماريیویژگ

در بش  پاسخ ويان طي  . طنددرصد آنان مرد بود  47درصد پاسخ ويان زن و  53
های درصد آنان در رشته 5/25، های علوم طنسانيدرصد آنها در رشته 26تحقشق 

های فني و درصد آنان نشز در رشته 5/24درصد در علوم پايه و  24، كشاورزی
نان دطرطی ديولم علوم آدرصد  20در ضم  . طندمهندسي مشغول به تحصشل بود 

درصد نشز دطرطی ديولم رياضي  38درصد دطرطی ديولم علوم تجربي و  42، طنساني
ساله بود  و مشان ش  سني آنها  26تا  18پاسخ ويان طي  تحقشق بش  . طندفشزيک بود 

 . سال بود  طست 21نشز برطبر 
 

 هاآزمون فرضیه
 طة آن با موفقیت تحصیلی جنسیت پاسخگویان و راب

طی و با توجه به آنکه متغشر وطبسته يعني موفقشت تحصشلي در سطح سنجش فاصله
 طستفاد  شد. Tجنسشت طسمي دو حالته بود  طست طز آزمون 

 
 رابطه جنسیت با موفقیت تحصیلی (1جدول )

رضایت 
 شغلی

تعداد 
 مشاهدات

انحراف  میانگین
 معیار 

اشتباه 
 معیار

مقدار 
T 

جه در
 آزادي

آزمون دوطرفه سطح 
 داريمعنی

 0.000 175.14 4.95 0.22 2.15 32.59 94 مرد

 0.16 1.67 33.95 106 زن

                                                                                                                                      
1. Reliability  
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ها و يکسان نبهودن تعهدطد   با فر  عدم برطبری وطريانس Tبا توجه به نتايج آزمون 

طبطهه  دطری مشان ش  نمر  زنان بششتر طز مهردطن بهود. يعنهي ر   معني طوربهزنان و مردطن، 
دهند  طي  طست كه زنان موفقشت بششهتری طز مهردطن   جنسشت با موفقشت تحصشلي نشان

 .طنددر تحصشل دطشته
 سن و عملکرد تحصیلی

طی با توجه به طينکه متغشرهای س  و عملکرد تحصهشلي ههر دو در سهطح سهنجش فاصهله     
طسهتفاد  شهد.    طند، برطی تعشش  رطبطه طز آزمون ضريب همبسهت ي پشرسهون  گشری شد طندطز 

 .(R=-0/26, sig=0/000)  دهدطي  آزمون وجود رطبطة معنادطری رط بش  دو متغشر نشان مي
هها  ترمعکوس وجود دطرد. يعني جهوطن  نتايج بشان ر آن طست كه بش  دو متغشر رطبطة

 طند.عملکرد تحصشلي بهتری دطشته
 تحصیالت مادر و عملکرد تحصیلی

سهنجش متغشهر تحصهشال  مهادر طز آزمهون ضهريب        طی بهودن سهطح  با توجه به رتبه
همبست ي طسوشرم  طستفاد  شد. طي  آزمون وجهود رطبطهة معنهادطری رط بهش  دو متغشهر      

  .(R=0/21, sig=0/003) دهدنشان مي
دطری وجود دطرد. يعنهي دطنشهجوياني كهه مهادرطن     بش  دو متغشر رطبطه مستقشم معني

ي بهتری دطشتند. طلبته شد  طي  رطبطه چنهدطن  تری دطشتند، عملکرد تحصشلتحصشلکرد 
  قوی نبود  طست.

 تحصیالت پدر و عملکرد تحصیلی
طی بهودن سهطح سهنجش متغشهر تحصهشال  پهدر طز آزمهون ضهريب         با توجه به رتبهه 

همبست ي طسوشرم  طستفاد  شد. طي  آزمون وجهود رطبطهة معنهادطری رط بهش  دو متغشهر      
دطری وجهود  بش  دو متغشر رطبطه مستقشم معني . (R=0/18, sig=0/013)دهدنشان مي

تری دطشهتند، عملکهرد تحصهشلي بهتهری     دطرد. يعني دطنشجوياني كه پدرطن تحصشلکرد 
 تهأثشر نکتهه جالهب طنسهت كهه      دطشتند. طلبته شد  طي  رطبطه چندطن قوی نبود  طسهت. 

در دور  آموزی دطنشجويان بهود  و  تحصشال  وطلدي  بر عملکرد تحصشلي دور  دطنش
  ی ندطشته طست.تأثشردطنشجويي تحصشال  وطلدي  چندطن 

 وضعیت اقتصادي و عملکرد تحصیلی
طی بودن سطح سهنجش متغشهر وضهعشت طقتصهادی طز آزمهون ضهريب       با توجه به رتبه

همبست ي طسوشرم  طسهتفاد  شهد. وضهعشت طقتصهادی بها عملکهرد تحصهشلي در دور         
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طمها بها عملکهرد     (R=0/23, sig= 0/001) رد.دطری دطدبشرستان رطبطهه مسهتقشم معنهي   
 طی ندطرد.در دور  دطنشجويي رطبطه تحصشلي

 نگرش جامعه و عملکرد تحصیلی
با توجه به طينکه متغشرهای ن رش جامعه و عملکرد تحصشلي هر دو در سطح سهنجش  

طند، برطی تعشش  رطبطه طز آزمون ضهريب همبسهت ي پشرسهون    گشری شد طی طندطز فاصله
 دههد فاد  شد. طيه  آزمهون وجهود رطبطهة معنهادطری رط بهش  دو متغشهر نشهان مهي         طست

(R=0/19, sig=0/006) . 
مستقشم وجود دطرد. يعني ههر چهه ن هرش     نتايج بشان ر آن طست كه بش  دو متغشر رطبطة

جامعه )دوستان، آشنايان و...( طنتظارط  و توقعها  بششهتری طز دطنشهجو دطشهته باشهند وی      
 بته شد  طي  رطبطه چندطن قوی نشست.لي بهتری خوطهد دطشت. طلعملکرد تحصش

 نگرش خود فرد و عملکرد تحصیلی
با توجه به طينکه متغشرهای ن رش خهود فهرد و عملکهرد تحصهشلي ههر دو در سهطح       

طند، برطی تعشش  رطبطه طز آزمهون ضهريب همبسهت ي    گشری شد طی طندطز سنجش فاصله
 دههد وجود رطبطة معنادطری رط بش  دو متغشر نشان مهي  پشرسون طستفاد  شد. طي  آزمون

(R=0/15, sig=0/029) .   نتايج بشان ر آن طست كه بش  دو متغشر رطبطة مستقشم وجهود
دطرد. يعني هر چه فرد طنتظارط  و توقعا  بششتری طز خودش دطشهته باشهد، عملکهرد    

بهش    ی نشسهت. شد  طي  رطبطهه نشهز چنهدطن قهو    تحصشلي بهتری خوطهد دطشت. طلبته 
دطر خطهي  متغشرهای ن رش وطلدي  و ن رش معلمش  با عملکرد تحصشلي رطبطهه معنهي  

 .مشاهد  نشد
 

 گیريبحث و نتیجه
ورود . گذطرندمي به سزطيي در زندگي طنسان تأثشرها ن رش ،مشاهد  شدهمانطور كه 

گي كنند  مسشر زندبه دطنش ا  يکي طز مرطحل مهم زندگي جوطنان طست كه مشخص
توطند برطی يک دطنشجو و جوطن مي ست طفت تحصشلي در دطنش ا  طز طي  منظرآنها

 كشور طست كه با نطي  وظشفه مسئوال و .شودمي جويای آيند  يک فاجعه محسوب
. بدي  گونه مرتفع سازند مسائل جوطنان رط، يابي مشکال  دطنشجويان و دطنش ا ريشه

نقش مهمي در عملکرد تحصشلي  معلمانوطلدي  و ، های جامعهن رش و ديدگا 
تظارط  و توقعا  منطقي و درست با طن   و معلمانبنابرطي  وطلدي، دطنشجويان دطرند

 . توطنند نقش مهمي در جلوگشری طز طفت تحصشلي دطشته باشندخود مي
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های طي  پژوهش آن بود كه تحصشال  وطلدي  در عملکرد نکته جالب در يافته
تان دطنشجويان نقش مهمي دطشت ولي در دور  دطنشجويي چندطن تحصشلي دور  دبشرس

يعني وطلدي  تحصشلکرد  در دور  دبشرستان وقت مناسبي جهت . كردنقشي طيفا نمي
و همش  طمر باعث بهبود عملکرد . كنندرسشدگي به طمور درسي فرزندطنشان صرف مي

 دطنشجويي تدطوم ندطرد بهدر دور   طما طي  قضشه طبشعتاً. شودتحصشلي فرزندطنشان مي
كرد  مش  خاطر وضعشت تحصشلي طي  دطنشجويان با دطنشجوياني كه وطلدي  تحصشله

شود كه وطلدي  به جای رسشدگي به بنابرطي  پششنهاد مي. چندطن تفاوتي ندطرد، ندطرند
گشری درست پذيری علمي و شکلطمور درسي فرزندطنشان بششتر روی جامعه

كار كنند تا طي  بهبود عملکرد تحصشلي در مرطحل بعدی نشز شخصشت فرزندطنشان 
 . تدطوم دطشته باشد

يک منبع  تدطرکمدطرس در فکر  و پرورش آموزش و نشود مسئوالمي پششنهاد
آن باشند تا تصوری كه در ذه  های ططالعاتي دقشق در مورد دطنش ا  طز تمام جنبه

به طي  . چشزی مطابق با وطقعشت باشد آيدمي آموزطن در مورد دطنش ا  به وجوددطنش
تري  مشکل رط برطی مطابقت خود با دطنش ا  طز ورود به دطنش ا  كم طفرطد بعد، ترتشب

طز طي   طي  باعث خوطهد شد كه در دطنش ا  شاهد طفت تحصشلي رط خوطهند دطشت و
 . نباششم حشث
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