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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
طستمرطر و بقای هر جامعه مستلزم آن طست كه مجموعه باورها ،طرزشها ،رفتارها،
گرطيشها ،دطنش و مهار های آن به نسل جديد منتقل شود .آموزش و پرورش در هر
كشوری يکي طز عوطمل طصلي طي طنتقال طست .نظام تعلشم و تربشت طز آن جايي كه
ميتوطند نشروی متخصص مورد نشاز جامعه رط تأمش و تربشت كند سهم به سزطيي در
رشد و توسعه جوطمع بشری دطرد .طهمشت و نقش نشروی متخصص كه مرهون تعلشم و
تربشت دبشرطن طست در پششرفت ملت آن قدر زياد طست كه كمبود آن موجب توسعه
نشافت ي كشورها ميشود هر چند آن كشورها طز لحاظ منابع طبشعي و سرمايه نشز غني
باشند (رضائي صدقشاني .)6 :1381 ،دطنش ا به عنوطن نهاد متولي آموزش ،پژوهش و
عرضه خدما تخصصي تا حد زيادی ميتوطند توسعه سرمايه طنساني رط تحت تأثشر
قرطر دهد و در كانون طي فرآيند دطنشجو قرطر دطرد .مسائل مطرح دطنشجويان در بدو
ورود به دطنش ا  ،طنتظارط و توقعاتي طست كه قبل طز ورود به دطنش ا دطشتند .طكثر
جوطنان هن ام ورود به دطنش ا با بششتر سن و آدطب و معتقدط خانوطدگي خود در
كشمکشطند و طز كار و شغل ،طزدوطج و تشکشل خانوطد  ،زندگي طجتماعي و جامعه
تصور و مفهومي متفاو طز پدرطن خود دطرند در گستر طي توقعا و طنتظارط ،
دطنشجويان در مسشر تحصشال دطنش اهي نشز با يک سری طز مسائل نظشر شک و
دودلي نسبت به آيند  ،بيتفاوتي به مسائل پشرطمون خود ،ركود فکری در جريان
تحصشل و ...موطجه مي شوند كه خود به خود موطنعي رط بر سر دطنشجويان قرطر
ميدهد" (نادری عباسآباد )6 :1381 ،دطنش ا نهادی جدط و مستقل كه تحت تأثشر
هشچ نهاد ،طرگان و يا گروهي نباشد ،نشست بلکه طي نهاد با نهادهای دي ر يک جامعه
مانند نهادهای سشاسي ،طجتماعي فرهن ي ،مذهبي ،طقتصادی و غشر در طرتباط و كنش
متقابل طست .دطنش ا به منزله يک سشستم طست كه دطئماً در حال تأثشرگذطری و
تأثشرپذيری طز محشن ططرطف خود طست در نتشجه ،برطی بررسي مسائل و مشکال
مربوط به دطنش ا و به منظور طرتقای سطح آن حتماً بايد به محشطي كه طز آن متأثر
ميشود توجه كرد و تأثشر آن رط مشخص و كنترل كرد .طي تحقشق نشز جهت بررسي
و كنترل يکي طز هزطرطن عوطمل تأثشر گذطر بر آن يعني ن رش جامعه نسبت به دطنش ا
طنجام شد طست.
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پششرفت تحصشلي فرزندطن طمری مجرد نشست كه آن رط جدط طز آثار دي ر مورد
بحث قرطر دطد .يادگشری مستلزم بوجود آمدن عوطمل طولشه و ثانويه طست .عوطمل طولشه
شامل طستعدطدهای ذطتي مثل هوش ،حافظه و سالمت بدن و عوطمل ثانويه مانند معلم
خوب و مجرب و محشن مناسب آموزش و مشزطن باسوطدی وطلدي طست (نريماني،
 .)1371برطی طينکه رفتاری طز يک فرد سر بزند بايد طوالً طستعدطدها و توطنايي دطشته
باشد ،ثانشاً طنجام آن كار رط بخوطهد؛ مثالً دطنشجويي كه وطرد دطنش ا ميشود نه تنها
بايد طز طستعدطد و آمادگي در رشته طنتخابي خود برخوردطر باشد بلکه بايد عوطملي
مانند رقابت ،كسب شهر و درآمد بششتر شغلي ،تأكشد خانوطد و غشر طو رط به
تحصشل در آن رشته برطن شخته باشد (خوطجهزطد .)1372 ،
خانواده :خانوطد طولش نهادی طست كه فرد طز شروع زندگي تحت تأثشر آن قرطر
دطرد .خانوطد  ،طز گذشته محل تعلشم و تربشت فرزندطن بود در خانوطد های بزرگ
پدرساالری قديمي ،آموزش كودكان توسن وطلدي  ،پدربزرگ و مادربزرگ و معلم
بود طست .غالباً طي آموزش با فرطگشری قرآن و كتابهای مذهبي آغاز ميشد ،عالو
بر آموزشهای مذهبي خانوطد ها طز طريق طنتقال آدطب و رسوم هنجارهای طجتماعي و
مذهبي به طور كلي فرهنگ در تربشت كودک و طجتماعي كردن طو نقش عمد طی دطشته
طست (رضائي صدقشاني .)3 :1381 ،در همه فرهنگها خانوطد عامل طصلي طجتماعي
شدن كودک در دورطن طفولشت طست .در جوطمع طمروزی طجتماعي شدن پشش طز همه
در يک زمشنه كوچک خانوطدگي رخ ميدهد .بعضي طز كودكان در خانوطد هايي
پرورش مي يابد كه تنها يکي طز وطلدي در آن حضور دطرد با وجود طي تفاو ها
خانوطد معموالً يکي طز عوطمل عمد طجتماعي شدن طز دورطن كودكي تا نوجوطني ،و
پس طز آن طست كه بصور يک سلسله مرطحل پي در پي رشد و تکامل ،نسلها رط به
يکدي ر مربوط ميسازد (گشدنز.)1376 ،
جامعه :بعد طز گرو خانوطد جمع دوستان و همساالن و به طور كلي ،طفرطد جامعه
تأثشر زيادی بر فرد دطرند؛ به ويژ در سنش جوطني كه طفرطد ططالعا بسشاری طز جامعه
به ويژ ططالعاتي در مورد دطنش ا دريافت ميكنند .مسلم طست طگر طفرطد به طي منبع
ططالعا دسترسي ندطشته باشند يا طگر ططالعاتي كه به آنها منتقل ميشود طز صحت و
درستي و منطق برخوردطر نباشد جوطن رط در طنجام تصمشماتش به ويژ در مورد
دطنش ا دچار طشتبا خوطهد كرد.
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معلم ،قبل طز ورود به دطنش ا  ،يکي طز منابع مهم ططالعاتي برطی دطنشآموزطن
طست ،در حالي كه در طكثر موطقع معلمان ،به دلشل عدم شناخت نسبت به رشتههای
جديد و درک نکردن موقعشت دطنشآموزطن و تأكشد بر ططالعا قديمي و منسوخ
صالحشت كافي برطی كمک به دطنشآموزطن رط ندطرند .در نتشجه ،طگر دطنشآموزی در
رشتهطی غشر طز آنچه كه معلم طو برطيش مناسب ديد بود ،قبول شود طي طرز تلقي و
ن رش باعث ناطمشدی و سرشکست ي دطنشجو خوطهد شد.

تعریف متغیرها
نگرش به دانشگاه :منظور طز ن رش به دطنش ا آن نوع طرزيابي فايد و طنتظار فايد طی
طست كه وطلدي و جامعه و معلمان طز دطنش ا و سطح علمي ،فرهن ي و سشستم
درسي آن دطرند و در نهايت تأثشری كه طي ن رش آنها در عملکرد دطنشجويان در
دطنش ا دطرد.
عملکرد تحصیلی :منظور طز عملکرد تحصشلي مشزطن طفت يا پششرفت درسي
دطنشجو در دطنش ا طست كه برطی درک طي طفت و پششرفت به مقايسه نمرط
دبشرستان و دطنش ا دطنشجو ميپردطزيم و در طي تحقشق برطی سنجش مشزطن عملکرد
تحصشلي دطنشجويان طز معدل درسي آنها طستفاد شد طست.

پیشینه نظري تحقیق
برطی مطالعه روطبن بش ن رش به رشته تحصشلي و عملکرد تحصشلي بايد دنبال دو
مفهوم بنشادی و نظری بررسي گردند كه ميتوطنند روطبن طي  2متغشر رط نشان دهند.
طي دو مفهوم ،يکي ن رش و دي ری رفتار طست .در روطنشناسي برطی مطالعه رطبطه
بش ن رش و رفتار با دو رهشافت نظری موطجه هستشم كه در رهشافت طول ن رش علت
رفتار و در رهشافت دوم رفتار علت ن رش ميباشد.
رهشافت طول كه در قالب نظريه فشش باي و آيزن قرطر دطرد دو عامل رط در
پششبشني رفتار مؤثر ميدطنند :يکي طز آنها ن رش و دي ری هنجار ذهني طست
(رفشعپور .)1372 ،نتايج مطالعا باگزی و برن كانت نشز نشان ميدهد كه ن رشها به
جای طينکه نتشجه رفتارهای طبرطز شد باشند بر رفتارها مقدمطند (گتزلز.)1375 ،
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لشوه نشز معتقد طست كه ن رش بر رفتار تأثشر ميگذطرد نه رفتار بر ن رش .مطالعا
فرطوطني كه در زمشنه آگاهي ،ن رش و عملکرد طنجام شد طست نقشي بيبديل برطی
ن رش در طتخاذ رفتارها قائل هستند (كمالي.)1348 ،
در بررسي حاضر به جای ن رش فرد ،ن رش به رشته تحصشلي فرد و به جای
رفتار فرد ،عملکرد مورد بررسي قرطر گرفتهطند.

نگرش
كلمه ن رش كه ترجمه فارسي  attitudeطست طز سوی روطنشناسان طجتماعي به صور
متفاو تعريف شد طست .برخي آن رط نوعي آمادگي روطني يا عصبي برطی
فعالشتهای ذهني و جسمي ميدطنند .آمادگي روطني وضعي طست كه يک شخص در
برطبر طششای حايز طرزش به خود ميگشرد .آمادگي روطني يکي طز مفاهشم روطنشناسي
طجتماعي طست.
نقطه پشوند بش عقشد و كردطر طست و نشان ميدهد در درون خود آماد طنجام
كدطم رفتار هستشم .طز نظر مينارد 1آمادگي روطني عبار طز آمادگي دروني و يا به طور
كلي آمادگي برطی طنجام عمل به نحو ی خاص طست .آمادگيهای روطني يک موجود
به تجربه طو طز وضع يا شرطيطي وطبسته طست كه بايد با آن مقابله كند.
ژرژگورويچ طز ديدگاهي جامعهشناسانه آمادگيهای روطني جمعي رط به عنوطن
مجموعهها يا هشئتهای طجتماعي ميدطند كه متضم آمادگيهای روطني؛ طعمالي حاكي
طز تنفر يا ترجشح ،آمادگيهای قبلي برطی طنجام عمل و بروز وطكنشها و گرطيشهايي
برطی تقبل نقشهای طجتماعي مشخص ،يک منش جمعي و باالخر يک چارچوب
طجتماعي طست كه در آن نهادهای طجتماعي تجلي ميكنند و مقشاسهای خاص طرزشي
پذيرفته يا طرد ميگردند (بشرو.)1370 ،
ن رش يک حالت روطني و عصبي آمادگي طست كه طز طريق تجربه سازمان يافته
طست و تأثشر هدطيتي يا پويا بر پاسخهای فرد در برطبر كلشه طششا با موقعشتهايي كه به
آن مربوط ميشود دطرد (آلوور  .)1945 ،آلوور ( )1935در تعريفي دي ر ن رش رط
حالتي ذهني ميدطند كه طز طريق تجربشا فرد سازمان مييابد.

1. Meynard
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تركشب شناختها طحساسها و آمادگي برطی عمل نسبت به يک چشز معش رط
ن رش شخص نسبت به آن چشز ميگويند (كرچ .)1347 ،ن رش عبار طست طز
وطكنش عصبي ،مثبت يا منفي نسبت به يک معني طنتزطعي يا شي ملموس (بردولر،
 .)1970ن رش نظامي با دوطم طست كه شامل يک عنصر شناختي يک عنصر طحساس و
يک تمايل به عمل طست (فريدم و همکارطن .)1970 ،رطكشچ ( )1967ن رش رط
سازمان بادوطمي طز باورها كه حول يک شئ يا موقعشت كه فرد رط آماد ميكند تا به
صور ترجشحي نسبت به آن وطكنش نشان دهد ،ميدطند (كريمي.)7 :1379 ،
آلوور معتقد طست كه ن رش عبار طز آمادگي ،طرزششابي مثبت يا منفي موطفق تا
مخالف در مقابل طششا و طشخاص طست .ترطيندس ن رش رط نوعي طز طحساسا و
هشجانا و عوططف مي دطند كه سبب آمادگي رفتاری خاص در مقابل متعلق ن رش
ميدطند .در همه تعاريف باال ،مفهوم طثركنندگي ن رش بر روی رفتار مالحظه ميشود
و طز طينجا طولش فر ما در طي بررسي پشدط ميشود .به عبار دي ر ما در طي
بررسي عملکرد تحصشلي يا متغشر وطبسته رط نوعي رفتار قلمدطد كرد طيم و آن رط تحت
تأثشر ن رش به رفتار دطنستهطيم .طگلي وچشک ( )1993ن رش رط تمايلي روطنشناختي
ميدطنند كه طز طريق مطلوب يا نامطلوب طرزيابي كردن چشزی بدست ميآيد.
در نهايت رطسل و ويلشامز ( )1986در تعريفي كاركردی طز ن رش عنوطن ميدطرند
كه ن رش قضاو های طجمالي طز رويدطدی عشني ميباشد كه به طفرطد در ساختاربندی
محشنهای طجتماعي پشچشد شان كمک ميكند.
طصوال ن رش طز  3بعد طصلي تشکشل ميشود كه عبارتند طز:
 -1بعد شناختي  -2بعد طحساسي و عاطفي  -3بعد آمادگي رفتاری
بعد شناختی :يعني فرد طبتدط به موضوع يا متعلق ن رش شناخت و آگاهي پشدط
ميكند؛ به عبار دي ر موضوع ن رش در حشطه آگاهي قرطر ميگشرد.
بعد احساسی و عاطفی :يعني فرد بعد طز طخذ شناخت و آگاهي نسبت به متعلق
ن رش نوعي طحساس قبولي يا رد ،رضايت يا تنفر ميكند.
بعد آمادگی رفتاري :يعني فرد بعد طز كسب آگاهي و شناخت نسبت به موضوع
ن رش و كسب نوعي طحساس نسبت به آن نوعي آمادگي رفتاری و بروز رفتار (چه
خوب چه بد) رط پشدط ميكند (آلوور و جونز.)118 ،117 :
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عالو بر طي  ،طي سه بعد رط ميتوطن به صور زير تعريف كرد:
منظور طز جزء شناختي ن رش ،ططالعاتي طست كه فرد دربارة موضوع ن رش دطرد.
جزء طحساسي ن رش شامل طحساساتي طست كه موضوع ن رش در شخص بر
ميطن شزد.
جزء آمادگي برطی عمل يعني شخص رط آماد ميكند تا در برخورد با موضوع
ن رش رفتاری طز خود نشان دهد (كريمي.)11 :1379 ،
هن امي كه ن رش وجود دطشته باشد به نظر ميرسد كه هم دطرطی شد و هم
دطرطی جهت طست به دي ر سخ ن رشها تمايالتي رط سبب ميشوند كه باعث
ميشود نسبت به چشزی به طور منفي يا مثبت عمل نمايشم .گام طولشه ولي عمد برطی
طندطز گشری ن رشها در طوطخر سال  1920طز سوی تورستون بردطشته شد و آن
هن امي بود كه طو مقشاسي برطی مطالعه ن رشهای مذهبي ساخت.
مقشاس تورستون عمدتاً يک نوع تکلشف بود كه با موطد و كاغذ طنجام ميشد و طي آن
طز آزمودني خوطسته ميشد تا طز مجموعهطی طز طظهارط ن رش ،طظهارطتي رط كه با آن موطفق
طست برگزيند و در طي مقشاس برطی طظهارنظر نمر طی طختصاص دطد ميشود و نمر طی كه
فرد در مقشاس گرفته بود نشاندهند شد ن رش فرد بود (ساموئل.)1373 ،

چگونگی شکلگیري نگرشها
نظريهپردطزطن ن رش معتقدند كه ن رشها به چندي ششو آموخته ميشوند كه عبارتند طز
تجربة مستقشم ،قرطر گرفت در معر محرکها ،1شرطي شدن كالسشک ،2شرطي شدن
كنش ر ،3يادگشری مشاهد طی ،4مقايسة طجتماعي ،5حركا ماهشچهها و عوطمل ژنتشکي.
الف د تجربة مستقیم

1. Mere exposure
2. Classical conditioning
3. Operant conditioning
4. Observational learning
5. Modeling
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در موطرد بسشاری ،ن رشهايي كه ما پشدط كرد طيم حاصل تجربة مستقشم ما با موضوع
يا شيء ن رش طست .طي شکلگشری ممک طست حاصل مشاهدة يک رويدطد
فاجعهآمشز باشد مثالً ،كسي كه طز شهر هشروششما در ژطپ بازديد ميكند ،ممک طست
با مشاهدة فجايعي كه طنفجار بمب طتمي در طي شهر به بار آورد طست ن رشي منفي
نسبت به سالحهای طتمي ،سازندگان و طستفاد كنندگان طز طي سالحها در طو شکل
ب شرد .به هم ش ترتشب طگر ما به سفری تفريحي به شمال كشور خود برويم و تجربة
خوشايندی طز زيباييها و آب و هوطی آن دطشته باششم ،به طحتمال زياد ن رشي مثبت
نسبت به منطقة شمال پشدط خوطهشم كرد.
ب د در معرض قرار گرفتن صرف
تعدطد دفعاتي كه ما با يک موضوع يا شي ،ن رشي روبهرو ميشويم طرزششابي ما رط طز
آن موضوع يا شيء تحت تأثشر قرطر ميدهد .زطيونک )1968( 1مفهوم طثر در معر
قرطر گرفت صرف رط مطرح كرد طست .تکرطر در معر قرطر گرفت  ،پاسخهای ما رط
نسبت به يک شيء يا يک شخص نشرومندتر ميكند ،چه آن يک غذطی خاص در يک
رستورطن باشد .طي موطجه شدن مکرر به آن غذط ،نوعي برتری در ذه ما طيجاد
ميكند .طلبته طي تأثشرگذطری ميتوطند در جهت عکس نشز باشد .آشنايي يا موطجهه
مکرر ممک طست ن رشهای منفي ما رط تقويت كند.
ج د شرطی شدن كالسیک
يکي طز طصول طساسي روطن شناسي طي طست كه وقتي محركي كه در طصل خنثهي بهود
و وطكنشي رط در شخص بر نميطن شزد ،به طهور مهنظم و بهه تکهرطر ،پهشش طز محهرک
دي ری كه خنثي نبود و وطكنش خاصي در شخص طيجهاد مهيكنهد ،بشايهد ،بهه زودی
محرک طول نشز كه خنثي بود خاصشت محرک دوم رط پشدط كرد و همهان وطكهنش رط در
شخص به وجود ميآورد .در وطقع ،محرک طول عالمتي ميشهود بهرطی آمهدن محهرک
دوم و بنابرطي  ،هر وقت محرک طول عرضه شود ،شهخص طنتظهار خوطههد دطشهت كهه
محرک دوم به دنبال آن بشايد.
د د شرطی شدن كنشگر
1. Zajonc
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شرطي شدن كالسشک تنها فرآيند يادگشری نشست كه طمکان دطرد در طكتساب ن رشهها
تأثشرگذطر باشد .شوطهدی در دست طست كه نشان ميدههد شهرطي شهدن كنشه ر نشهز
ميتوطند بر شکلگشری ن رشها مؤثر باشد (مانستشد و هشوستون .)1995 ،آيا هشچ گها
شنشد طيد كه يک كودک سه ساله با قطعشت ب ويد كه عضو فالن حزب طست؟ يا فهالن
نهوع خههودرو بهر نههوع دي ههر برتهری دطرد؟ كودكههان در طيه سهنش طز معنههای چنههش
عبار هايي درک چندطني ندطرند .با وجود طي  ،طغلب چنش عبار هايي رط طدط ميكنند.
چرط طي طور طست؟ پاسخ روش طست :آنها با طبهرطز چنهش نظرههايي يها بشهان چنهش
عبار هايي به وسشلة وطلدي خود تحسش شد يا پادطش گرفتهطند.
هد الگو و سرمشق گرفتن
1
فرآيند دي ری كه ن رشها طز طريق آن آموخته ميشوند ،طل وی يهادگشری طجتمهاعي ،
طل و و سرمشق گهرفت  ،يها يهادگشری مشهاهد طی طسهت ،مهثالً در خهانوطد  ،فرزنهدطن،
بسشاری طز ن رشهای خود رط با مشهاهدة ن هرشهها و بهه ويهژ مشهاهدة رفتارههای
ن رشي خاص وطلدي شکل ميدهند.
و د مقایسة اجتماعی
هر چند بسشاری طز ن رشها طز طريق يادگشری طجتماعي آموخته ميشوند ،طما فرطوطنهي
تعدطد ن رشها ،طبعاً ششو ها و مکانشسهمههای متعهدد شهکلگشهری رط نشهز مهيطلبهد.
مکانشسم دي ری كه در شکلگشری ن رشها نقش دطرد ،مقايسة طجتماعي ،يعني تمايهل
ما به مقايسة خودمان با دي رطن طست تا مشخص شود كه آيا ديدگا ههای مها در مهورد
وطقعشتهای طجتماعي درست طست يا نه؟
ز د حركات ماهیچهها
چنانچه تأثشر عوطمل زير آستانهطی در شکلگشری ن رشها برطی شما تعجهبآور بهود
طست منتظر چشزی عجشبتر باششد .تحقشقا دي ری حاكي طز مکانشسم جالبتهری در
شرطي شدن ن رشها و در نتشجه در شکلگشری ن رشها طست .طي مکانشسم مربهوط
به حركا برخي طز ماهشچهها طست كه ظاهرطً حاوی يهک حقشقهت بنشهادی طسهت :مها
چشزهايي رط كه دوست دطريم به سوی خود ميكششم و طي كهار رط بها منقهبک كهردن
1. Social learning

76

نامة آموزش عالي

ماهشچههای بازو طنجام ميدههشم ،طمها چشزههايي رط كهه دوسهت نهدطريم بها بهاز كهردن
ماهشچههای بازو پس ميزنشم و طز خود دور ميكنشم .معلوم شد طست كه همرط بهودن
طي حركا عضالني با طحساسا مثبت يا منفي رط ميتهوطن بهه عنهوطن مبنهايي بهرطی
شرطي شدن ن رش در نظر گرفت.
ح د عوامل ژنتیکی
برخي طز يافتههای پژوهشهي شه فتآوری كهه در سهالههای طخشهر صهور گرفتهه،
سئوطال جالبي رط مطرح ميكنند .آيا ما ميتوطنشم ن رشها رط به طرث ببريم ،يا حهدطقل
تمايل ويژ طی به دطشت ن رش خاصي دربارة موضوعهای خاصهي دطشهته باشهشم؟ در
نخستش ن ا  ،بششتر مردم و همش طور بششتر روطنشناسان طجتماعي ،بهه طيه پرسهش
پاسخي منفي خوطهند دطد .در حالي كه ما بي درنگ طي وطقعشت رط ميپذيريم كه عوطمل
ژنتشکي ميتوطنند بر قد ،رنگ چشم ،و دي ر ويژگيههای جسهمي مها تهأثشر ب ذطرنهد،
تصور طي كه طي عوطمل نقشي نشز در طرز تفکر ما دطشته باشند ،دست كم عجشهب بهه
نظر ميآيد .با وجود طي  ،طگر ما به خهاطر بشهاوريم كهه تفکهر در درون مغهز صهور
ميگشرد ،و بافت مغز مانند هر بخش دي ری طز بدن ما ،به طور قطع تحت تأثشر عوطمل
ژنتشکي قرطر ميگشرد ،تصور تأثشرط ژنتشکي بر ن رشها رط شايد بتوطن كمي آسانتر به
ذه رط دطد .در وطقع شوطهد مختصر ،طما در حال طفزطيشي بهه دسهت آمهد طسهت كهه
نشان ميدهند عوطمل ژنتشکي نشز در ن رشهای ما تأثشر دطرند.
در بررسي حاضر نشز مانند ساير بررسيها ما نشازمند يک چارچوب نظری بوديم
تا بتوطنشم به كمک آن مفاهشم و فرضشههای تحقشق رط بشرون بکششم و برطی طي كار
تئوری ن رش فشش باي و آيزن رط مناسبتر يافتشم .بنا به طعتقاد آنها رفتار در پي يک
زنجشر طز عوطمل به وجود ميآيد و ظاهر ميشود .طز نظر فشش باي و آيزن حلقه
ماقبل بروز رفتار نشت و قصد ميباشد بعد طز قصد و نشت به طنجام و بروز يک رفتار
طست كه رفتار مورد نظر ظاهر ميشود و به وجود آمدن قصد و نشت به نوبه خود تابع
 2متغشر طست  -1ن رش يا طيستار به سوی آن رفتار  -2هنجار ذهني.
متغشر طول يک متغشر فردی طست و طي آن فرد رفتار رط طز نظر خودش طرزيابي
ميكند كه آيا خوب طست يا نه ولي متغشر دوم منعکسكنند نفوذ و فشار طجتماعي
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طست كه شخص آن رط برطی طنجام كاری طحساس و طدرطک ميكند .بايد متذكر شد كه
مشزطن تأثشر  2متغشر به يک طندطز نشست و بست ي به شخصشت فرد و شرطين طجتماعي
دطرد ،لذط گاهي ممک طست تأثشر ن رش بششتر باشد و گا تأثشر هنجار ذهني .طي تأثشر
طز طريق آزمون آماری همبست ي پشرسون يا رگرسشون بش هر يک طز طي متغشرها با
قصد و نشت بررسي ميشود .همچنش در طي نظريه گرطيش به نوبه خود تابع  2عامل
دي ر در نظرگرفته شد طست؛ طنتظار فايد يا باور و طرزيابي فايد .
طنتظار فايد  :به معني آن طست كه يک شخص تا چه حد طز يک پديد طنتظار فايد دطرد.
طرزيابي فايد  :طي آن شخص طرزيابي ميكند كه آيا آن پديد به نظر طو برطی طو
فايد دطشته طست (يا دطرد) يا نه.
به تعريف ن رش به صور مختصر در باال پردطختشم طكنون ميخوطهشم به شرح
دومش عامل تأثشرگذطر بر قصد و نشت يعني هنجار ذهني بوردطزيم.
هنجار ذهني :چنانکه گفته شد در نظريه فشش باي و آيزن طي متغشر منعکسكنند
نفوذ و فشار طجتماعي روی يک شخص برطی طنجام يک رفتار طست بدي معني كه
شخص به آن توجه دطرد كه تا چه حد رفتارش مورد تأيشد يا توبشخ طفرطد يا گرو های
خاص قرطر خوطهد گرفت .طي طفرطد يا گرو ها در وطقع ،يک نقش مرجع هدطيتكنند
رفتار رط دطرند كه ممک طست پدر ،مادر ،دوستان نزديک ،معلمان ،همکارطن و يا طهالي
يک محل باشند .طي متغشر خود به  2عامل دي ر تجزيه ميشود:
 -1طنتظار آنکه يک رفتار خاص طز سوی «دي ر طفرطد مهم گرو » چ ونه طرزيابي
ميشود كه ما در طي تحقشق طفرطد مهم رط خانوطد  ،معلمان و جامعه فر كرد طيم.
 -2طن شز فرد برطی پشروی طز «طنتظارط دي رطن» (يعني آيا طصالً برطی شخص طلف
حرف مردم مهم طست يا نه كه در بار طو چه ميگويند) .مؤلفان چنش ميپندطرند كه
هنجارهای ذهني در طرتباط كامل با موضوع طي پروژ طست چرط كه در طنتخاب رشته
دطنش اهي و همچنش طنتظار فايد و طرزيابي فايد طز رشتهطی خاص دطنشجويان تحت
تأثشر هنجارهای ذهني خانوطد و معلمان و دوستان و آشنايان قرطر دطشتهطند.
بطور كلي ميتوطن گفت كه بر طساس طل وی فشش باي و آيزن ،علت بيوطسطه
رفتار ،قصد رفتاری طست كه عبار طز يک تصمشم آگاهانه به طنجام كار معش ميباشد.
هر عامل طثرگذطر بر رفتار بر طبق طي نظريه چنش فر شد كه تحت تأثشر طي ساز
باشد .دو عامل تعشش كنند قصد ،ن رش نسبت به رفتار و هنجار ذهني ميباشند( .بهنر
و وطنک .)266 :1384 ،در طي بررسي ،برحسب موضوع مورد مطالعه سعي شد نقش
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تحقشق ،آن رط با رفتار

ن رش و هنجارهای ذهني بر عملکرد تحصشلي كه در طي
جاي زي كرد طيم مورد بررسي قرطر گشرد.
رفتار :رفتار نشز معادل  behaviorو به معني ششو معمول عمل و زندگي طست .در
روطنشناسي رفتار رط به عنوطن نحو گذرطن هستي يا وطكنش يک فرد چه در زندگاني
عادی و چه در برطبر طوضاعي خاص تعريف ميكنند (بشرو .)1370 ،يا در تعريف دي ر
رفتار عبار طز هر نوع پاسخ يا وطكنش فردی؛ يعني هم شامل وطكنشها و حركا
جسمي و هم شامل بشانا شفاهي و تجربشا ذهني ميشود .هر چند كه برخي طز
نويسندگان عبار رفتار و كنش ( )actionرط مترطدف هم بکار ميبرند ولي رفتار
وسشعتر طز كنش بود و كاربرد آن بششتر طست.
طز تعاريف فوق كه ب ذريم ،طهمشت مطالعه ن رش و رفتار در طرتباط آن دو نهفته
طست يکي طز داليل عمد برطی مطالعه ن رشها طي طست كه طنتظار دطريم به كمک
ن رشها رفتار رط پششبشني كنشم (طتکشنسون ،طتکشنسون و هشل ارد )1373 ،و طز روی
مشاهد رفتار نشز به ن رش طفرطد پي ميبريم .بنابرطي به مد بشش طز دو نسل
روطنشناسان طجتماعي كوششد طند تا ماهشت رطبطه مشان ن رشهای طظهار شد نسبت
به يک شئ يا يک طبقه طز طششاء و رفتار همرط يا پشامد آن ن رش رط مشخص كنند.
طي كوششها نشان ميدهند كه رطبطه ن رش ه رفتار موضوع مهمي تلقي ميشد
و طز لحاظ نظری و عملي تلويحا و كاربردهای مهمي دطرد .به عنوطن مثال تعشش
طينکه ن رش يا رفتار در يک رطبطه علّي كدطم يک طول روی ميدهند ،يکي طز
حوز های طصلي عاليق نظری رط تشکشل ميدهد .طز يک چشمطندطز كاربردی ،دطنست
ترتشب وقوع طي دو متغشر ميتوطند تأثشری قابل توجه بر نوع و ساختار تجربههای
درسي كه بر يادگشرندگان فرطهم ميشود دطشته باشد (گتزلز)1375 ،

نگرش و رفتار
مهمتري عامل در تعشش طثر ن رشها و رفتار عاملي طست كه نشرومندی ن رشهای
مورد نظر خوطند ميشود .نتشجهگشری ساد در طي مورد آن طست كه هر چه ن رشها
نشرومندتر باشند ،طثر آنها بر رفتار بششتر طست (پتکوط ،1آجزن و درطيور ،1995 ،2به نقل
1. Petkova
2. Driver
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طز بارون و بشرن .)1998 ،منظور روطنشناسان طجتماعي طز نشرومندی چند مطلب طست.
طفرططي بودن 1يا شد يک ن رش (منظور نشرومندی وطكنش هشجاني طست كه شيء يا
موضوع ن رش در شخص برميطن شزد) ،درجه طهمشت 2آن (شخص تا چه طندطز
شخصاً تحت تأثشر آن ن رش قرطر دطرد و تا چه طندطز آن ن رش برطی طو مهم طست،
دطنش( 3ططالعا شخص در مورد شيء يا موضوع ن رش چقدر طست) ،و قابلشت
دسترسي( 4در موقعشتهای مختلف آن ن رش با چه سهولتي قابل حصول طست)
(كرطسنشک 5و همکارطن .)1993 ،ن رشهای نشرومند نه تنها تأثشر بششتری دطرند و تأثشر
قویتری بر چندي جنبه طز شناخت طجتماعي دطرند .طز طي رو ،نشرومندی ن رش
حقشقتاً تعشش كنند تري عامل در پشوند ن رش ه رفتار طست.
نگرشها چگونه بر رفتار اثر میكنند؟
تحقشقا طنجام گرفته در طي زمشنه به طي نتشجه رسشد طست كه در وطقع دو مکانشسم
بنشادی وجود دطرد كه طز طريق آنها ،ن رشها رفتارها رط شکل ميدهند (بترون و بشرن،
6
 .)1998طي دو مکانشسم يکي در چارچوب نظرية طل وی فرطيندی ن رش به رفتار
برطی پشش بشني رفتارهای فوری و غشرطرطدی و دي ری در چارچوب نظرية رفتار
برنامهريزی شد  ،7كه برطی پششبشني رفتارهای طرطدی و عمدی به كار ميرود ،عمل
ميكنند.
جنبههاي رفتاري نگرش و رفتار
در رطبطة بش ن رش ه رفتار طز يک سو عوطملي كه مربوط بهه خهود ن هرشطنهد ،نظشهر
منشأ ن رش ،نشرومندی آن ،درجة تخصهشص يهافت ي و طهمشهت آن نقهش دطرنهد و طز
سوی دي ر عوطمل مربوط به شخص نظشر تفاو بش طفرطد طز نظر خود ه نظار گهری.
طما آيا نوع رفتار نقشي در طي مورد ندطرد؟ آيا طگر ن رش شرطين الزم رط دطشهته باشهد
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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همة رفتارها رط به طور يکسان ميتوطند پششبشني كند؟ پاسخ روطنشناسان طجتماعي بهه
پرسش طول مثبت و به پرسش دوم منفي طست .در طي طرتباط يکي طز نکا كلشدی آن
طست كه آيا رفتاری كه طز روی ن رش سعي در پششبشني آن دطريم ،رفتار غشهرطدطری و
خودبهخودی 1طست يا طرطدی و عمدی 2يعني برنامهريزی شد طست.
پیشبینی رفتارهاي غیرارادي
بعضي وقتها ما بدون طرطد و قصد دست به عمل ميزنهشم و كمتهر دربهارة آنچهه بهه
زودی طنجام خوطهشم دطد ،فکر ميكنشم .وقتهي الپهييهر و دوسهتان چشنهي طو وطرد يهک
رستورطن ميشدند ،مدير رستورطن فرصت زيادی برطی تأمل و تعمق در مورد پهذيرفت
يا نوذيرفت آنها ندطشت ،بلکه بايد تصمشمي فوری ميگرفت .همش طور وقتهي كسهي
در خشابان جلوی ما رط ميگشرد طز ما ميخوطهد طوماری رط كه تقاضای تغششر در بعضهي
قوطنش رطهنمايي و رطنندگي رط دطرد طمضا كنشم .ما معموالً نميطيستشم كه مهثالً د دقشقهه
در مورد جوطنب مختلف مسأله فکر كنشم .بلکه به جای آن فورطً بايد تصمشم ب شريم كه
طومار مزبور رط طمضاء كنشم يا نکنشم.
در چنش وضعشتي به نظر ميرسد كه ن رش به ششو طی مستقشمتر و ظاهرطً خودكهار
بر رفتار طثر ميكند .طبق نظرية طل وی فرطيندی ن رش به رفتار جريان كار چشزی طست
شبشه به طي  :يک رويدطد ن رشي رط برميطن شزد ،ن رش وقتي برطن شخته شد طدرطکهای
ما رط طز شيء يا موضوع ن رش تحت تأثشر قرطر ميدهد همزمهان دطنهش مها دربهارة آن
چه در چنش موقعشتي مناسب طست (يعني ططالع ما طز هنجارهای طجتماعي مختلف نشز
فعال مي شود ن رش ما و طي ططالعا ذخشر شهد دربهارة آن چهه در طيه موقعشهت
مناسب و مورد طنتظار طست تعريف ما طز طي رويدطد رط شکل ميدهد و طي تعريف يها
طدرطک به نوبة خود رفتار ما رط تحت تأثشر قرطر ميدهد.
ن رشها وقتي ميتوطنند رفتار غشرطرطدی رط پششبشني كنند كه قوياً در دسترس باشهند.
چنانچه ميدطنشم قابل دسترس بودن به نشرومندی طرتباط بش يهک شهيء و ن هرش شهما
نسبت به آن شي بست ي دطرد وقتي قابلشت دسترسي ضعشف باشد .ن هرش شهما هن هام
ديدن آن شيء كمتر به ذهنتان ميآيد .نتشجه طي كه ن هرشهها دطرطی قابلشهت دسترسهي
1. Spontaneous
2. Deliberative
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زياد بششتر طحتمال دطرد كه بتوطند رفتارهای غشرطرطدی رط پششبشني كند .زيرط مردم وقتي به
عمل فرطخوطند ميشوند ،طحتمال بششتری دطرد كه ن رش آنها زودتر به ذهنشان بشايد.
خالصه طينکه تئوری فشش باي و آيزن و همچنش باگزی و برن كانت و نشز كال و
برم معتقدند كه ن رشها به جای طينکه نتشجه رفتارهای طبرطز شد باشند بر رفتارها
مقدمطند .بنابرطي طي ن رش طست كه بر رفتار تأثشر ميگذطرد نه رفتار برن رش در
بررسي حاضر به جای ن رش فرد ،ن رش به وطلدي و جامعه و معلمان و به جای
رفتار فرد عملکرد فرد رط قرطر دطد طيم و برطساس طستنباطي كه طز رهشافت باال ميكنشم
مدل رط به صور زير ترسشم ميكنشم:
تحصیالت مادر
تحصیالت پدر

طبقه اجتماعی اقتصادي

درآمد

جامعه
سن

متغیرهاي زمینهاي

متغیرهاي نگرشی

معلمین
والدین

جنسیت

خود فرد
معدل
دانشگاه

عملکرد تحصیلی

معدل
دبیرستان

پیشینه تجربی تحقیق
در مورد تأثشر ن رش بر عملکرد تحصشلي پژوهشي تحت عنوطن بررسي عوطمل مؤثر
بر ن رش دطنشآموزطن به رشته تحصشليشان در دبشرستان و رطبطه آن با عملکرد
تحصشلي آن در شهرستان طهر در بش دطنشآموزطن پسر رشتههای رياضي ،تجربي و
طنساني صور گرفته طست .برطساس طي پشمايش معلوم گرديد كه بش نحو ن رش به
رشته تحصشلي و عملکرد تحصشلي دطنشآموزطن رطبطه وجود دطرد و همچنش روش
شد كه نحو ن رش به رشته تحصشلي با طنتظار طز فايد طز تحصشل و نحو طرزيابي
فايد طز تحصشل ،در رشته تحصشلي رطبطه وجود دطرد .يکي طز فرضشههای دي ر در طي
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بررسي وجود رطبطه بش نوع رشته تحصشلي و نحو ن رش به رشته تحصشلي بود كه
در نمونه مورد بررسي وجود طي رطبطه ثابت گرديد كه مشان نوع رشته تحصشلي و
سطح طنتظار فايد طز تحصشل و نحو طرزيابي فايد طز تحصشل و همچنش عملکرد
تحصشلي رطبطه وجود دطرد .همچنش در بررسي حاضر وجود رطبطه بش سطح طنتظار
فايد طز تحصشل در رشته مورد نظر و عملکرد تحصشلي و وجود رطبطه بش نحو
طرزيابي فايد طز تحصشل ،توسن فرد و عملکرد تحصشلي طو مورد تأيشد قرطر گرفت
(جعفری و يادگاری.)71 :1374 ،
تحقشق دي ر تحت عنوطن عوطمل مؤثر بر نحو ن رش دطنشآموزطن دبشرستاني
نسبت به رشته تحصشليشان و تأثشر آن بر عملکرد تحصشلي آنها در سال  1376در بش
رشتههای مختلف ،تجربي ،طنساني ،رياضي و فشزيک و كاردطنش دختر و پسر در
شهرستان صوفشان طنجام شد طست .يافتههای طي تحقشق رط طي طور ميتوطن خالصه
كرد كه متغشرهايي مانند سطح طنتظار طز فايد طز تحصشل و نحو طرزيابي فايد تحصشل
توسن فرد ن رش به رشته تحصشلي رط شکل ميدهد .و همچنش ميتوطن گفت كه
نحو ن رش به رشته تحصشلي بر روی نحو عملکرد فرد تأثشر ميگذطرد به عبار
دي ر كساني كه دطرطی ن رش مثبتتری به رشته تحصشلي خودشان ميباشند دطرطی
عملکرد تحصشلي بهتری طز ساير طفرطد ميباشند .و كساني كه تحت تأثشر عوطملي
ن رش منفي به رشته تحصشلي خودشان دطرند كمتر تالش ميكنند و در نتشجه عملکرد
بهتری ندطرند (خوش نظر1376 ،38 ،و .)37

فرضیههاي تحقیق
 -1بش ن رش در مورد دطنش ا وطلدي و عملکرد تحصشلي دطنشجويان رطبطه وجود دطرد.
 -2بش ن رش در مورد دطنش ا طفرطد جامعه و عملکرد تحصشلي دطنشجويان رطبطه
وجود دطرد.
 -3بش ن رش در مورد دطنش ا معلمان و عملکرد تحصشلي دطنشجويان رطبطه وجود
دطرد.
 -4بش ن رش در مورد دطنش ا خود فرد و عملکرد تحصشلي دطنشجويان رطبطه
وجود دطرد.

روش پژوهش

تأثشر ن رش وطلدي بر عملکرد تحصشلي دطنشجويان

83

طي تحقشق طز نوع تبششني بود و برطی جمعآوری ططالعال طز روش پشمايشي طسهتفاد
شد طبزطر جمع آوری ططالعا نشز پرسشنامه محقهق سهاخته طسهت .جامعهه آمهاری و
نمونه آماری :جامعه آماری طي تحقشق دطنشهجويان دطنشه ا تبريهز بهود طنهد و طز كهل
دطنشجويان طي دطنش ا نمونهطی به طندطز  200نفر طنتخاب شد .سوس دطنشجويان طيه
دطنش ا به شاخه طنساني ،فني ،كشاورزی و علهوم پايهه تقسهشم و بها طسهتفاد طز روش
نمونهگشری تصادفي خوشهطی دطد ها جمعآوری شهد .پايهايي 1طبهزطر تحقشهق طز طريهق
شاخص آلفای كرونباخ بررسي شد كه مقدطر طي شاخص برطبر  0/62به دست آمد كهه
مقدطر قابل قبولي طست.

یافتهها
ویژگیهاي نمونه آماري
 53درصد پاسخ ويان زن و  47درصد آنان مرد بود طند .در بش پاسخ ويان طي
تحقشق  26درصد آنها در رشتههای علوم طنساني 25/5 ،درصد آنان در رشتههای
كشاورزی 24 ،درصد در علوم پايه و  24/5درصد آنان نشز در رشتههای فني و
مهندسي مشغول به تحصشل بود طند .در ضم  20درصد آنان دطرطی ديولم علوم
طنساني 42 ،درصد دطرطی ديولم علوم تجربي و  38درصد نشز دطرطی ديولم رياضي
فشزيک بود طند .پاسخ ويان طي تحقشق بش  18تا  26ساله بود و مشان ش سني آنها
نشز برطبر  21سال بود طست.

آزمون فرضیهها
جنسیت پاسخگویان و رابطة آن با موفقیت تحصیلی
با توجه به آنکه متغشر وطبسته يعني موفقشت تحصشلي در سطح سنجش فاصلهطی و
جنسشت طسمي دو حالته بود طست طز آزمون  Tطستفاد شد.
جدول ( )1رابطه جنسیت با موفقیت تحصیلی
رضایت
شغلی
مرد
زن

تعداد
مشاهدات
94
106

میانگین
32.59
33.95

انحراف
معیار
2.15
1.67

اشتباه
معیار
0.22
0.16

مقدار
T

4.95

درجه
آزادي
175.14

آزمون دوطرفه سطح
معنیداري
0.000

1. Reliability
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با توجه به نتايج آزمون  Tبا فر عدم برطبری وطريانسها و يکسان نبهودن تعهدطد
زنان و مردطن ،بهطور معنيدطری مشان ش نمر زنان بششتر طز مهردطن بهود .يعنهي رطبطهه
جنسشت با موفقشت تحصشلي نشاندهند طي طست كه زنان موفقشت بششهتری طز مهردطن
در تحصشل دطشتهطند.
سن و عملکرد تحصیلی
با توجه به طينکه متغشرهای س و عملکرد تحصهشلي ههر دو در سهطح سهنجش فاصهلهطی
طندطز گشری شد طند ،برطی تعشش رطبطه طز آزمون ضريب همبسهت ي پشرسهون طسهتفاد شهد.
طي آزمون وجود رطبطة معنادطری رط بش دو متغشر نشان ميدهد ). (R=-0/26, sig=0/000
نتايج بشان ر آن طست كه بش دو متغشر رطبطة معکوس وجود دطرد .يعني جهوطنترهها
عملکرد تحصشلي بهتری دطشتهطند.
تحصیالت مادر و عملکرد تحصیلی
با توجه به رتبهطی بهودن سهطح سهنجش متغشهر تحصهشال مهادر طز آزمهون ضهريب
همبست ي طسوشرم طستفاد شد .طي آزمون وجهود رطبطهة معنهادطری رط بهش دو متغشهر
نشان ميدهد ).(R=0/21, sig=0/003
بش دو متغشر رطبطه مستقشم معنيدطری وجود دطرد .يعنهي دطنشهجوياني كهه مهادرطن
تحصشلکرد تری دطشتند ،عملکرد تحصشلي بهتری دطشتند .طلبته شد طي رطبطه چنهدطن
قوی نبود طست.
تحصیالت پدر و عملکرد تحصیلی
با توجه به رتبهه طی بهودن سهطح سهنجش متغشهر تحصهشال پهدر طز آزمهون ضهريب
همبست ي طسوشرم طستفاد شد .طي آزمون وجهود رطبطهة معنهادطری رط بهش دو متغشهر
نشان ميدهد ) .(R=0/18, sig=0/013بش دو متغشر رطبطه مستقشم معنيدطری وجهود
دطرد .يعني دطنشجوياني كه پدرطن تحصشلکرد تری دطشهتند ،عملکهرد تحصهشلي بهتهری
دطشتند .طلبته شد طي رطبطه چندطن قوی نبود طسهت .نکتهه جالهب طنسهت كهه تهأثشر
تحصشال وطلدي بر عملکرد تحصشلي دور دطنشآموزی دطنشجويان بهود و در دور
دطنشجويي تحصشال وطلدي چندطن تأثشری ندطشته طست.
وضعیت اقتصادي و عملکرد تحصیلی
با توجه به رتبهطی بودن سطح سهنجش متغشهر وضهعشت طقتصهادی طز آزمهون ضهريب
همبست ي طسوشرم طسهتفاد شهد .وضهعشت طقتصهادی بها عملکهرد تحصهشلي در دور
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دبشرستان رطبطهه مسهتقشم معنهيدطری دطرد (R=0/23, sig= 0/001) .طمها بها عملکهرد
تحصشلي در دور دطنشجويي رطبطهطی ندطرد.
نگرش جامعه و عملکرد تحصیلی
با توجه به طينکه متغشرهای ن رش جامعه و عملکرد تحصشلي هر دو در سطح سهنجش
فاصلهطی طندطز گشری شد طند ،برطی تعشش رطبطه طز آزمون ضهريب همبسهت ي پشرسهون
طست فاد شد .طيه آزمهون وجهود رطبطهة معنهادطری رط بهش دو متغشهر نشهان مهيدههد
).(R=0/19, sig=0/006
نتايج بشان ر آن طست كه بش دو متغشر رطبطة مستقشم وجود دطرد .يعني ههر چهه ن هرش
جامعه (دوستان ،آشنايان و )...طنتظارط و توقعها بششهتری طز دطنشهجو دطشهته باشهند وی
عملکرد تحصشلي بهتری خوطهد دطشت .طلبته شد طي رطبطه چندطن قوی نشست.

نگرش خود فرد و عملکرد تحصیلی
با توجه به طينکه متغشرهای ن رش خهود فهرد و عملکهرد تحصهشلي ههر دو در سهطح
سنجش فاصلهطی طندطز گشری شد طند ،برطی تعشش رطبطه طز آزمهون ضهريب همبسهت ي
پشرسون طستفاد شد .طي آزمون وجود رطبطة معنادطری رط بش دو متغشر نشان مهيدههد
) .(R=0/15, sig=0/029نتايج 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
تحصشلي بهتری خوطهد دطشت .طلبته شد طي رطبطهه نشهز چنهدطن قهوی نشسهت .بهش
متغشرهای ن رش وطلدي و ن رش معلمش با عملکرد تحصشلي رطبطهه معنهيدطر خطهي
مشاهد نشد.

بحث و نتیجهگیري
همانطور كه مشاهد شد ،ن رشها تأثشر به سزطيي در زندگي طنسان ميگذطرند .ورود
به دطنش ا يکي طز مرطحل مهم زندگي جوطنان طست كه مشخصكنند مسشر زندگي
آنهاست طفت تحصشلي در دطنش ا طز طي منظر ميتوطند برطی يک دطنشجو و جوطن
جويای آيند يک فاجعه محسوب ميشود .و طي وظشفه مسئوالن كشور طست كه با
ريشهيابي مشکال دطنشجويان و دطنش ا  ،مسائل جوطنان رط بدي گونه مرتفع سازند.
ن رش و ديدگا های جامعه ،وطلدي و معلمان نقش مهمي در عملکرد تحصشلي
دطنشجويان دطرند ،بنابرطي وطلدي و معلمان با طنتظارط و توقعا منطقي و درست
خود ميتوطنند نقش مهمي در جلوگشری طز طفت تحصشلي دطشته باشند.
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نکته جالب در يافتههای طي پژوهش آن بود كه تحصشال وطلدي در عملکرد
تحصشلي دور دبشرستان دطنشجويان نقش مهمي دطشت ولي در دور دطنشجويي چندطن
نقشي طيفا نميكرد .يعني وطلدي تحصشلکرد در دور دبشرستان وقت مناسبي جهت
رسشدگي به طمور درسي فرزندطنشان صرف ميكنند .و همش طمر باعث بهبود عملکرد
تحصشلي فرزندطنشان ميشود .طما طي قضشه طبشعتاً در دور دطنشجويي تدطوم ندطرد به
ه مش خاطر وضعشت تحصشلي طي دطنشجويان با دطنشجوياني كه وطلدي تحصشلكرد
ندطرند ،چندطن تفاوتي ندطرد .بنابرطي پششنهاد ميشود كه وطلدي به جای رسشدگي به
طمور درسي فرزندطنشان بششتر روی جامعهپذيری علمي و شکلگشری درست
شخصشت فرزندطنشان كار كنند تا طي بهبود عملکرد تحصشلي در مرطحل بعدی نشز
تدطوم دطشته باشد.
پششنهاد ميشود مسئوالن آموزش و پرورش و مدطرس در فکر تدطرک يک منبع
ططالعاتي دقشق در مورد دطنش ا طز تمام جنبههای آن باشند تا تصوری كه در ذه
دطنشآموزطن در مورد دطنش ا به وجود ميآيد چشزی مطابق با وطقعشت باشد .به طي
ترتشب ،طفرطد بعد طز ورود به دطنش ا كمتري مشکل رط برطی مطابقت خود با دطنش ا
رط خوطهند دطشت و طي باعث خوطهد شد كه در دطنش ا شاهد طفت تحصشلي طز طي
حشث نباششم.

تأثشر ن رش وطلدي بر عملکرد تحصشلي دطنشجويان
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