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هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين متغيرهـاي: چكيده
اين . باشد اي و عملكرد آموزشي دانشجويان مي پيش زمينه

جامعه آماري آن كليه ني است كه پژوهش يك مطالعه ميدا
دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسـي ارشـد   

نفـر   134نمونه مورد بررسـي   باشد و رشته حسابداري مي
دانشجويي هستند كه حـداقل يـك تـرم از تحصـيل آنهـا      

هـاي الزم جهـت دسـتيابي بـه اهـداف       داده. گذشته است
ــق پرســش ــق از طري ــه اســتاندارد در تحق تحقي يقــات نام

 نتايج به دست آمده از. آوري گرديده است المللي جمع بين
آموزشــي  عملكــردپــژوهش حــاكي از ايــن اســت كــه  

شـاغل بـودن    دانشجويان با بومي بودن، وضعيت اسكان و
دانشجو مرتبط است؛ همچنين متغيرهـاي انگيـزه فـرد در    
ورود به دانشگاه، تأثير و نفوذ دوستان و اعضـاي خـانواده   

قبلي،  رشته تحصيلي در مقطعرشته و دانشگاه، در انتخاب 
هاي فردي جهت ادامه تحصـيل در مقطـع بـاالتر و     انگيزه

انتظارات فرد از نتايج تحصيل بـا عملكـرد آموزشـي وي    
هـاي حاصـل از    ي دارنـد؛ بـر مبنـاي يافتـه    دار معنيرابطه 

بررسي نمونه آماري تحقيق پيشنهاداتي كاربردي نيز بـراي  
يق حاضر و نيز براي تحقيقات آتي ارائه جامعه آماري تحق

  . گرديده است
  

Abstract: The goal of the present study 
is to investigate the relationship between 
background variables and educational 
performance of accounting MA students. 
This study used a survey method for 
which statistical population was 134 
accounting MA students who had passed 
at least one semester of their graduate 
study. The needed data for achieving the 
research goals was gathered using a 
standard questionnaire which is currently 
utilized in international studies. The 
results of the present study show that the 
educational improvements of the students 
is related to being native of the city where 
they study, their residential status and 
their employment status; besides the 
variable motivation for entering 
university, the influence of the friends 
and family members in choosing their 
subject of the study and the university, 
prior preparation, personal motivation for 
continuing their studies to higher ranks 
and the individual expectation of the 
results of studying have meaningful 
relationship with educational 
performance of the individual. A number 
of practical suggestions have been 
provided for the subjects of the present 
study as well as future studies on the 
basis of the results from the analysis of 
the statistical sample. 
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  مقدمه
هـا محسـوب    دانشـگاه  ظـايف اصـلي  تربيت نيروي انساني كارآمد و مؤثر از جملـه و 

شـمار   گرانقدر هـر كشـور بـه   هاي  دانشجويان سرمايهنسل جوان و به ويژه . گردد مي
اهميـت   تربيت آنها از نظر علمي، پژوهشي و فرهنگي بسيار حائز روند كه توجه به مي

هـا   از وظـايف اصـلي دانشـگاه    ريزي صحيح در آموزش و پرورش آنان است و برنامه
   ).34: 1384ئي و همكاران،  هزاوه(ردد گ محسوب مي

هاي آموزشي موجـب هـدر رفـت منـابع      از يك سو عدم دستيابي به اهداف برنامه
ترقـي   بر پيشرفت و بررسي عوامل مؤثر ؛ از سويي ديگرگرددانساني كشور مي مالي و

اين كشـورها، نظـام آمـوزش     اكثريت قريب به اتفاقدهد كه  جوامع پيشرفته نشان مي
در هـر نظـام آموزشـي،     نكته قابل ذكر ديگر اينكـه . اند توانمند و كارآمدي داشته عالي

كننـد تـا يـادگيري و پيشـرفت تحصـيلي بـراي       مـي  با يكديگر عمـل  متعدديعوامل 
كـه   ريـزي شـود   طرحاي قسمت از اين نظام بايد به گونه هر. دانشجويان حاصل گردد

ايـن  جزئـي از   اگـر  چرا كه، گرددر دسترسي به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر ميس
نظـام   كار باز ايسـتد، كـارآيي اجـزاي ديگـر     از هايي مواجه شده و يا سيستم با كاستي

   ).203:2008، 2و فلود 1بايرن( كاهش يافته و صدمه خواهد ديدنيز آموزشي 
  

  بيان مساله
ي حسـابداري آمـاده نمـودن دانشـجويان بـرا     در رشـته  آموزشـي  هاي  هدف اصلي برنامه

 موفقيت در امتحانات و كسب مدرك تحصيلي و به دست آوردن شرايط الزم بـراي ورود 
  ). 331: 1380، مجتهدزاده( استو نيز توانمندي در انجام وظايف شغلي به حرفه  موفق
 .حرفه حسابداري در معرض دو چالش عمـده قـرار گرفتـه اسـت     ،حال حاضر در

ري است كه باعـث افـزايش تقاضـا    گسترش نقش حرفه حسابدا اولين چالش تغيير و
التحصيالن كارآزموده و ماهر شده و دومين مورد به وجود فاصله و شـكاف   براي فارغ
باشـد   التحصيالن اين رشته مرتبط مي هاي مطلوب فارغ هاي فعلي و مهارت بين مهارت

از هاي اثرگذار در يادگيري و آمـوزش   همؤلفتوان به عدم توجه به  كه اين مشكل را مي
، نـوروش ( منسـوب نمـود  هـاي دانشـجو    ها، نگرش، انتظارات و ديـدگاه  جمله انگيزه

دو بعد  با دانش پيشينكه  دناعتقاد دار) 1388(ايرانشاهي  خسروجردي و). 22: 1382
                                                                                                                                      
1. Byrne 
2. Flood 
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توانـد از جملـه عوامـل مـؤثر بـر ارتقـاي سـطح آموزشـي          نيز ميو تخصص  آشنايي
بـر همـين    ؛)93، 1388، اهيايرانشـ  خسروجردي و( تحصيلي دانشجو محسوب گردد

هـاي تأثيرگـذار در ايـن رابطـه     همؤلفـ اي از  در تحقيق حاضر از ميان مجموعـه اساس 
مورد بررسي قـرار  و رابطه آنها با عملكرد آموزشي دانشجويان اي  زمينه هاي پيش متغير
  . گيرد مي
  

  تحقيق ضرورت و اهميت
 بـر اسـاس  . باشـد  داشـته  يگونـاگون  عوامل و علل تواند مي دانشجويان تحصيلي افت

 خـود  تحصيل طي درها  هدانشگا دانشجويان از درصد 12 شده، حدود انجام تحقيقات
 اسـت  ممكـن  تنهـا  نـه  مشـروطي  ايـن  كه شوند مي مشروط تحصيلي ترم يك حداقل

 را آنهـا  تحصيلي پيشرفت نظر از بلكه نمايد مشكل دچار روحي نظر از را دانشجويان
 اسـت  ممكـن  كـه  طـوري  دهد، بـه  مي قرار نيز تحصيل از محروميت خطر معرض در

 خلـل  همچنين، موجب وده نش ميسر دانشجو براي آموزشي مشكل اين جبران شرايط
 مالي و انساني انساني، منابع نيروي تربيت براي علمي اصول از مطلوب برداري بهره در
افـت   ).34: 1380و همكـاران،   ئـي  هـزاوه ( گـردد  اجتمـاعي  نارضـايتي  موجب نيز و

تحصيلي، و در نتيجه نگرش منفي به تحصيل اگـر چـه يكـي از مسـائل مهـم جامعـه       
بـراي رفـع ايـن    قابـل تـوجهي   اما اقدامات علمي و عملي  شود آموزشي محسوب مي

ده ( گرفتـه اسـت  نانجامد صورت  جامعه ميبه همه اعضاي معضل بزرگ كه به آسيب 
مؤثر  عواملآگاهي از ان داشت كه توان چنين اذع لذا مي ؛)74:1381بزرگي و موصلي، 
 در دانشـجويان  يتحصـيل  پيشرفت عدم در يك هربررسي تأثير  و بر عملكرد آموزشي

 در تسهيل و دانشجويان تحصيلي افت از پيشگيري جهتهايي  برنامه اجراي و طراحي
 و علمي مهارت كسب در دانشجويان موفقيت منظور به، آموزشمناسب  شرايط ايجاد

سازي افراد جهت ورود بـه   و آماده سيستم آموزشي رسالت به دستيابي يبرا تخصصي
  . حرفه داراي اهميت و ضرورت قابل توجهي است

  
  تاريخچه و سابقه تحقيق

. تحقيقات زيادي در زمينه موفقيت تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته اسـت 
د به شرح زير خالصه و تري با موضوع اين تحقيق دارنبرخي از آنها كه ارتباط نزديك

  :گردندارائه مي



آموزش عالي نامة  168
 

بـه  » اول دانشگاه سال در ابداريبررسي عملكرد دانشجويان حس« تحقيقي با عنوان
 يك مؤسسـه  حسابداريدر رشته  اول سال دانشجويان علل تفاوت در عملكرد بررسي

 شده استفاده چندگانه رگرسيون مدل از ،ها براي بررسي متغير. پردازد مي آموزش عالي
 امتيازاز جمله ( ايزمينه هاي پيش و عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان، متغير

نگرش فرد نسـبت بـه   و نيز ) قبلي، انگيزه و جنسيت رشته تحصيلي در مقطع، ورودي
حاكي از ايـن اسـت    مطالعه هاي اين يافته. در نظر گرفته شده است دانشگاه و آموزش

 نمـره ، قبلي فرد رشته تحصيلي در مقطعمرتبط بودن  هاز جمل پيش زمينه متغيرهاي كه
حسابداري به طور قابـل تـوجهي   در رشته  مطالعهفرد در زمينه  و انگيزه ورودي عالي
  .)146-126: 1997، 2و ويگ 1جكلينگ( عملكرد آموزشي دانشجويان مؤثرند بر

نـام   بتدانشجويان ث »عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي بررسي« در تحقيقي با عنوان
نفـر   2259به تعـداد  ي در آمريكا كالج در) 2002-03(شده در ترم دوم سال تحصيلي 

نفـر از   1093اي بـا حجـم    نمونه ،جامعه آماري تحقيق را تشكيل داده و از اين جامعه
متغير وابسـته معـدل دانشـجويان در تـرم     . ميان دانشجويان، مورد بررسي قرار گرفتند

بـوده  وضـعيت اشـتغال   و ، قوميت يتجنس هايمتغيرامل گذشته و متغير مستقل نيز ش
آنها  نگرش بررسي دوم و ترمبررسي اثر تجربه دانشجوي  ،هدف از اين مطالعه. است

براي تعيين ارتباط از مدل رگرسيون چندگانه  وشده  تعيينموفقيت تحصيلي  در زمينه
كـه متغيرهـاي    دهـد  نتايج حاصل از تحقيق نشـان مـي  . بين متغيرها استفاده شده است

جنسيت، قوميت و وضعيت انتقال ارتباط قابل توجهي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان 
  ). 1-12: 2005، 4و ووسلي 3گرانگ( رنددا

كـه   »عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان كشـاورزي «در تحقيقي با عنوان 
 194ان شـامل  كلية دانشجويان سال آخر رشته كشاورزي دانشگاه تهر آن جامعة آماري

جنسـيت، معـدل   (هاي فردي دانشجويان  متغيرهاي مستقل شامل ويژگي، باشندنفر مي
 ريـزي، انگيـزه و هـدف    ديپلم، ساعات مطالعه، روش يادگيري، اهميت دادن به برنامـه 

محل سكونت، شغل والدين، تحصيالت (هاي خانوادگي دانشجويان  ويژگي فرد؛ و نيز
هاي علمي  ؛ ويژگي)ه، نگرش اعضاي خانواده به تحصيلوالدين، تعداد اعضاي خانواد

و بـاالخره   ؛)اعضاي هيئـت علمـي، محتـواي برنامـه درسـي     ( هاي آموزشي و مهارت

                                                                                                                                      
1. Jackling 
2. Wigg 
3. Graunke 
4. Woosley 
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مورد بررسي ) محيط عاطفي آموزش، تجهيزات آموزشي و رفاهي(هاي محيطي  ويژگي
بـوده   )نمرات دانشجويانو معدل (متغير وابسته تحقيق موفقيت تحصيلي . قرار گرفتند

باشـد كـه پـس از     مـي  سئوال 51اي مشتمل بر  آوري اطالعات، پرسشنامه ابزار جمع و
 تأييـد كرونباخ مـورد   ي، پايايي آن به وسيلة آزمون آلفافن استادانسنجي توسط  روايي

موفقيت  بينداري و نتايج حاصل از ضريب همبستگي، رابطه مثبت و معنيقرار گرفته 
ريزي تحصيلي، انگيزه، هـدف، نگـرش    ات مطالعه، برنامهمعدل ديپلم، ساع و تحصيلي

 نجف اميدي و حجازي(داد اعضاي خانواده به تحصيل و محيط عاطفي آموزش نشان 
  ). 1385، آبادي
  

  هاي تحقيق فرضيه
اي ارتباط  زمينه بين عملكرد آموزشي دانشجويان و متغيرهاي پيش :فرضيه اصلي

  . ي وجود دارددار معني
  

  :رعيفهاي  فرضيه
بين عملكـرد آموزشـي دانشـجويان و موفقيـت تحصـيلي قبلـي آنـان ارتبـاط          •
  . ي وجود دارددار معني
  . دانش قبلي دانشجويان بر عملكرد آموزشي آنها تأثيرگذار است •
ي دار معنيآنان رابطه انتظارات  وانگيزه  بين عملكرد آموزشي دانشجويان و •

 . وجود دارد
  

  روش تحقيق
توانـد بـراي بهبـود عملكـرد     هدف از آن جهت كه نتايج آن مـي تحقيق حاضر از نظر 

در اين تحقيق با توجه . باشد آموزشي دانشجويان مفيد واقع شود تحقيقي كاربردي مي
هاي تحقيق، از روش تحقيق توصيفي و بـراي   والئنوع و ماهيت مسئله، اهداف و س  به

هـاي   داده. ده اسـت شـ اسـتفاده  ) نامـه  پرسـش (آوري اطالعات از روش پيمايش  جمع
  . تجزيه و تحليل شده است 18نسخه  SPSSافزار  از نرم آوري شده نيز با استفاده جمع

  
  مورد بررسيجامعه آماري و نمونه 

كارشناسي ارشد شاغل به تحصيل در مقطع دانشجويان كليه  ،تحقيقاين جامعه آماري 
بـه  1388-89صـيلي  يـزد در سـال تح  اسالمي واحد  دانشگاه آزاددر حسابدراي رشته 
نفر دانشجويي بودنـد كـه حـداقل     134نمونه مورد بررسي  و باشند نفر مي 211تعداد 

  . ندتحصيل در دوره كارشناسي ارشد داشت داراي يك ترم سابقه
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  ابزار گردآوري اطالعات
المللي  رسشنامه استاندارد شده در تحقيقات بينپهاي مورد نياز از  به منظور گردآوري داده

ترجمه، استفاده گرديد؛ اين پرسشنامه فلود نيز از آن استفاده شده  پژوهش بايرن و كه در
 گانه پنج فيط اساس رسازي و بين دانشجويان توزيع شده و از آنان خواسته شد ب بومي

 مشخص را خود يها پاسخد ايز لييخ تا كم لييخ نيب ياسيمق پرسش، در 34 در كرتيل
هاي قبلي و معدل كل  ا سوابق تحصيلي دانشجويان معدل ترمو همچنين با مراجعه ب ند؛ينما

اي  جدول زير خالصه. دانشجو و همچنين رشته تحصيلي در دوره كارشناسي استخراج شد
  . كند از تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق حاضر را ارائه مي

  
  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق) 1(جدول 

  ابزار سنجش شاخص  قيقهاي سنجش متغير تحشاخص متغير تحقيق

  )انگيزه(اي  زمينه متغيرهاي پيش
  در پرسشنامهسئوال 22 انگيزه ورود به دانشگاه

  در پرسشنامه سئوال 5 هاي مرجعتأثير گروه
  در پرسشنامه سئوال 7  انگيزه انتخاب رشته حسابداري

  در پرسشنامه سئوال 6 انتظار از آمدن به دانشگاه  )انتظارات(اي  زمينه متغيرهاي پيش
  در پرسشنامه سئوال 4  انتظار از مقطع و رشته تحصيلي

موفقيت(ايزمينهمتغيرهاي پيش
  ها رشته حسابداري و ساير رشته  رشته تحصيلي در دوره كارشناسي )تحصيلي قبلي

  هاي قبليمعدل ترم  عملكرد آموزشي
  معدل كل

  
  پايايي و روايي ابزار تحقيق

اسـتفاده شـده اسـت؛    » كرونبـاخ «از ضـريب آلفـاي   تحقيـق  ابزار براي سنجش پايايي 
و همچنين آلفاي كرونباخ براي متغير انگيزه ورود به دانشـگاه   90/0ضريب پايايي كل 

، انتظـار از  77/0، انگيزه انتخاب رشـته حسـابداري   72/0 هاي مرجع ، تأثير گروه80/0
پرسشـنامه مـورد   ؛ بدسـت آمـد   79/0و انتظار از رشته و مقطع  63/0آمدن به دانشگاه 

باشـد   المللـي مـي   ورد استفاده در تحقيقـات بـين  ماستفاده از آنجا كه از نوع استاندارد 
با ايـن وجـود بـراي اطمينـان از ترجمـه معكـوس و        داراي روايي محتوايي نيز است؛

نامه نيز بهـره گرفتـه    روايي پرسش تأييدكسب نظرات جمعي از اساتيد دانشگاه جهت 
  . شد
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  ت پرسشنامهسئواالهاي داده شده به  ليل پاسختح
آنها دختر بوده،  درصد 3/40دانشجويان مورد بررسي پسر و درصد  7/59به طور كلي 

درصد رشته  1/85رشته تحصيلي مقطع كارشناسي دانشجويان مورد بررسي در 
به طور . هايي غير از رشته حسابداري بوده است رشتهدرصد  9/14حسابداري و 

سال و  65/27سال، سن دانشجويان پسر  71/26سن دانشجويان مورد بررسي متوسط 
هاي حاصل از  پس از بررسي داده. باشد سال مي 31/25سن دانشجويان دختر 

توان گفت ت مربوط به انگيزه ورود به دانشگاه ميسئواالپاسخگويي دانشجويان به 
بيشترين انگيزه را در ) اليطي مدارج ع( مندي از سطح تحصيالت باالترتمايل به بهره

بين دانشجويان جهت ورود به دانشگاه ايجاد نموده، پس از عامل مذكور به ترتيب دو 
و ميل به ادامه تحصيل بيشتر  هاي ادراكي و ذهني تمايل به ارتقاء سطح توانمنديعامل 

در . اند از ساير عوامل نامبرده، در انگيزه دانشجويان جهت ورود به دانشگاه تأثير داشته
ضمن تحصيل ساير دوستان در دانشگاه كمترين تأثير را در انگيزه دانشجويان جهت 

هاي  گروه االت مربوط به تأثيرئودر خصوص س. ورود به دانشگاه اعمال نموده است
نيز ) اساتيد مقطع كارشناسيو  دوستان، خويشاوندان، خواهر و برادر، والدين(مرجع 

د مقطع كارشناسي بيشترين تأثير و خويشاوندان كمترين توان گفت والدين و اساتي مي
  . اند تأثير را در برانگيختن دانشجويان جهت ورود به دانشگاه اعمال نموده

توان گفت مي ت مربوط به انگيزه انتخاب رشته حسابداري نيزسئواالدر خصوص 
عالقمندي به ، تمايل به يادگيري مطالبي بيشتر در زمينه حسابداريهاي  به ترتيب عامل

كه مدرك دانشگاهي پيش نياز اين  تبديل شدن به يك حسابدار خبره و اعتقاد به اين
 وجود چشم اندازهاي شغلي مناسب براي دانش آموختگان حسابداريو  امر است

بيشترين تأثير را در انگيزه دانشجويان جهت انتخاب رشته حسابداري داشته و 
حصيل در رشته حسابداري و آسان بودن قبولي هاي اقدام ساير دوستان جهت ت عامل

در اين رشته كمترين تأثير را در انگيزه دانشجويان جهت انتخاب رشته حسابداري 
  . اند اعمال نموده

توان گفت به ترتيب ت مربوط به انتظار از آمدن به دانشگاه ميسئواالدر خصوص 
، هـاي جديـد شـود    ارتاخذ مدرك دانشگاهي باالتر منجر به كسب مهـ انتظار اين كه 

، بيشـترين  هاي جديد شوداخذ مدرك دانشگاهي باالتر منجر به فراگيري ايدههمچنين 
اخـذ مـدرك   تأثير را بر انتظار فرد از آمدن به دانشگاه اعمال نموده و انتظـار ايـن كـه    

كمترين تأثير را بر انتظارات  با افرادي جديد شود فرددانشگاهي باالتر منجر به آشنايي 
ت مربـوط بـه انتظـار از رشـته و     سئواالدر خصوص . آمدن به دانشگاه داشته است از
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هـاي مختلـف    تواننـد تـرم   توان گفت به ترتيب انتظار اين كه دانشجويان مـي مقطع مي
تحصيل را با موفقيـت بگذراننـد، بيشـترين تـأثير را بـر انتظـارات از رشـته و مقطـع         

توانند به نتـايجي در حـد دانشـجويان    مي تحصيلي گذاشته و انتظار اين كه دانشجويان
ممتاز دست پيدا كنند، كمترين تأثير را بر انتظارات از رشته و مقطـع تحصـيلي اعمـال    

  . كرده است
  

  هاي تحقيق توصيف و تحليل متغير
هاي تحقيق بيانگر اين است كه به طور متوسط عملكرد  نتايج حاصل از تحليل داده

فقيت تحصيلي قبلي آنها تفاوت چنداني نداشته است؛ آموزشي دانشجويان نسبت با مو
انگيزه انتخاب رشته حسابداري در دانشجويان بيشتر از انگيزه آنها در زمينه ورود به 

هاي مرجع  دانشگاه بوده و انگيزه ورود به دانشگاه دانشجويان بيشتر از تأثيرگروه
اب رشته حسابداري نكته جالب توجه اينكه انگيزه دانشجويان پسر در انتخ. است

هاي مرجع در  بيشتر از دانشجويان دختر و انگيزه ورود به دانشگاه و تأثير گروه
توان گفت  دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر بوده است، بنابراين مي

هاي مرجع از قبيل خانواده، دوستان،  دانشجويان دختر بيشتر تحت تأثير گروه
انشگاه شده اما دانشجويان پسر با انگيزه باال نسبت به خويشاوندان و اساتيد وارد د

انتظار از آمدن به دانشگاه نيز در نمونه . اند انتخاب رشته حسابداري وارد دانشگاه شده
انتظار دانشجويان ؛ مورد بررسي بيشتر از انتظار از رشته و مقطع تحصيلي بوده است

تحصيلي بيشتر از دانشجويان دختر جهت آمدن به دانشگاه و انتخاب رشته و مقطع 
  . پسر بوده است

  
  تحليل فرضيات تحقيقاز نتايج حاصل 

بين عملكرد آموزشي دانشجويان و موفقيت تحصـيلي قبلـي آنـان    : اولفرعي فرضيه 
  . ي وجود دارددار معنيارتباط 
ز آن جا كه عملكرد آموزشي و موفقيت تحصيلي قبلي دانش آموزان، هر دو متغير ا

  . شده استاز آزمون پيرسون استفاده اين شند، بنابراين جهت بررسي با كمي مي
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عملكرد آموزشي دانشجويان و موفقيت تحصيلي قبلي  بينهمبستگي پيرسون ) 2(جدول 
  آنان

  عملكرد آموزشي پيرسون
موفقيت تحصيلي

 قبلي
 *186/0 ضريب همبستگي

=P داري يك طرفهسطح معني 018/0  
05/0<p*    

 0H آنان رابطه وجود ندارد قبلي تحصيلي بين عملكرد آموزشي دانشجويان و موفقيت :  
 1H آنان رابطه وجود دارد قبلي تحصيلي بين عملكرد آموزشي دانشجويان و موفقيت :  

  
رد شده و با اطمينان  α =05/0 در سطح فوقفرض صفر آزمون  )2(طبق جدول  
عملكرد آموزشي دانشجويان و موفقيت تحصيلي قبلي  بينرابطه توان گفت  مي% 95

فرضيه  درصد 95به عبارت ديگر با اطمينان ). P=018/0>05/0(است  دار معنيآنان 
) 186/0(از آن جا كه ضريب همبستگي پيرسون . شود اول پژوهش پذيرفته ميفرعي 

توان گفت عملكرد آموزشي دانشجويان با  بنابراين مي مثبت به دست آمده است،
موفقيت تحصيلي قبلي آنان رابطه مثبت و مستقيم دارد، يعني هر چه موفقيت تحصيلي 

  . قبلي دانشجويان بيشتر باشد عملكرد آموزشي آنها نيز بهتر است
  

  ي آنانعملكرد آموزشي دانشجويان و موفقيت تحصيلي قبل بينرابطه رگرسيوني ) 3(جدول 
مجموع  منبع تغيير

 مجذورات
درجه
 آزادي

ميانگين
 مجذورات

مقدار آماره 
F  داري سطح معني  

=P  *53/4 78/13 78/131 رگرسيون 0353/0  
     04/3 127 42/386  باقيمانده
      128 2/400  كل
05/0<p * 

 0H ندارد لكرد آموزشي دانشجوياني بر متغير عمدار معنيمدل رگرسيوني اول، تأثير  :  

1H ي بر متغير عملكرد آموزشي دانشجويان دارددار معنيمدل رگرسيوني اول، تأثير  :  
به دست  53/4محاسبه شده براي مدل رگرسيوني  Fمقدار  )3(با توجه به جدول 

ت ديگر فرض به عبار ؛)P=035/0>05/0(است  دار معني = 05/0α كه در سطحه آمد
 95به اين معنا كه با اطمينان  رد شده = 05/0α در سطح) 2(صفر آزمون شماره 

 بيني دار معنيدر مدل رگرسيوني كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، رابطه  درصد
  . عملكرد آموزشي دانشجويان و موفقيت تحصيلي قبلي آنان وجود دارد



آموزش عالي نامة  174
 

  ملكرد آموزشي و موفقيت تحصيلي قبليضرايب رگرسيوني در مدل ميان ع) 4(جدول 
  داري سطح معني tمقدار آماره  ضرايب1مدل

=P  *14/9 96/12 مقدار ثابت 000/0  
=P  *13/2 19/0 موفقيت تحصيلي قبلي 035/0  

05/0<p * 
  

محاسبه شده در مدل اول، براي  tمشخص است، مقدار  4همان طور كه در جدول 
بودن ضرايب  دار معنيبوده و فرض  دار يمعن α =05/0در سطح  α1و  α0ضرايب 

  :توان به صورت زير نوشت بنابراين مدل اول را مي. شود رگرسيوني پذيرفته مي
Y= 96/12 + 19/0 x 

 Xنشان دهنده متغير وابسته يعني عملكرد آموزشي دانشجويان و  Yدر مدل فوق 
  . باشد بيانگر متغير مستقل يعني موفقيت تحصيلي قبلي دانشجويان مي

  
  عملكرد آموزشي و موفقيت تحصيلي قبلي مربوط بهضريب تعيين در مدل ) 5(جدول 

  ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين مدل
1034/0027/0  

  
 هبه دست آمد 034/0ضريب تعيين براي مدل اول پژوهش  )5(با توجه به جدول 
ان با استفاده بيني عملكرد آموزشي دانشجوي از پيش درصد 4/3به عبارت ديگر تقريباً 

  . باشد از موفقيت تحصيلي قبلي آنان، طبق مدل رگرسيوني به دست آمده، صحيح مي
جهت بررسي فرضيات مدل رگرسيون از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي 

ها، از آماره دوربين واتسون براي آزمون استقالل  آزمون نرمال بودن باقيمانده
ها  انس براي آزمون همگني واريانس باقيماندهها و از آزمون تثبيت واري باقيمانده
به دست  699/0داري آزمون كولموگروف اسميرنوف  سطح معني. شده استاستفاده 

آماره دوربين واتسون . شود ها پذيرفته مي در نتيجه فرض نرمال بودن باقيمانده هآمد
بنابراين  قرار دارد،) 5/2,5/1(از آن جا كه اين مقدار در بازه  هبه دست آمد 84/1

شود و اما جهت آزمون تثبيت واريانس،  ها نيز پذيرفته مي فرض استقالل باقيمانده
ده و آزمون تثبيت واريانس را براي شبندي  بيني شده استاندارد طبقه مقادير پيش

داري  ، كه سطح معنيشدبندي شده انجام  هاي استاندارد شده در سطوح طبقه باقيمانده
ها نيز پذيرفته  در نتيجه فرض همگني واريانس باقيمانده همدبه دست آ 782/0آزمون 
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توان نتيجه گرفت تمامي فروض رگرسيوني با توجه به مطالب ذكر شده مي. شود مي
عملكرد آموزشي  بينبراي مدل به دست آمده برقرار بوده و رابطه رگرسيوني 

  . باشد دانشجويان و موفقيت تحصيلي قبلي آنان قابل قبول مي
دانش قبلي دانشجويان بر عملكرد آموزشي آنها تأثيرگذار  :دوم فرعي ه فرضي

  . است
مستقل، برابر يا نا برابر بودن واريانس جوامع مهم  tدر استفاده از آزمون : تذكر

اين مطلب  لوينبا استفاده از آزمون  2فرعي باشد، بنابراين قبل از آزمون فرضيه  مي
  :باشد زير مي به شرحلوين آزمون . شود بررسي مي

واريانس عملكرد تحصيلي دانشجوياني كه رشته كارشناسي آنهاحسابداري بوده و 
 0H :نبوده، برابر هم است

واريانس عملكرد تحصيلي دانشجوياني كه رشته كارشناسي آنهاحسابداري بوده و 
1H: نبوده، برابر هم نيست

    
  جهت مقايسه واريانس عملكرد آموزشي با توجه به دانش قبلي لوينآزمون ) 6(ل جدو

  داري دو طرفه سطح معنيFمقدار آماره متغير
 228/0P=634/0 عملكرد آموزشي

  
فرض  باشد مي α =05/0بيشتر از لوين داري آزمون  با توجه به اين كه سطح معني

توان  درصد مي 95بنابراين با اطمينان  شود؛ پذيرفته مي α =05/0در سطح صفر آزمون 
بين واريانس عملكرد آموزشي دانشجوياني كه رشته كارشناسي آنها حسابداري گفت 

بوده و دانشجوياني كه رشته كارشناسي آنان غيرحسابداري بوده است، تفاوت 
  . ي وجود ندارددار معني
  

ان با توجه به دانش مستقل جهت مقايسه عملكرد آموزشي دانشجوي t نآزمو) 7(جدول 
  قبلي 

 عملكرد آموزشي 
انحراف  ميانگين  دانش قبلي

 معيار
مقدار آماره 

t 
درجه 
  آزادي

داري يك  سطح معني
  طرفه

=P  132 *45/2 7/1 1/16 حسابداري 007/0  9/1 07/15 غيرحسابداري 
 
 0H أثيرگذار نيستدانش قبلي دانشجويان بر عملكرد آموزشي آنها ت :  
 1H   دانش قبلي دانشجويان بر عملكرد آموزشي آنها تأثيرگذار است :
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 α=05/0 كمتر از )7(داري به دست آمده در جدول  نظر به اين كه سطح معني
رد  α =05/0 در سطح فوق، بنابراين فرض صفر آزمون )P=007/0>05/0(باشد  مي
دانش قبلي دانشجويان بر  توان گفت درصد مي 95طمينان اسطح شود يعني با  مي

دوم پژوهش نيز پذيرفته فرعي بنابراين فرضيه  ؛عملكرد آموزشي آنها تأثيرگذار است
با توجه به اين كه ميانگين عملكرد آموزشي دانشجوياني كه رشته كارشناسي . شود مي

باشد كه رشته  جوياني ميآنها حسابداري بوده بيشتر از ميانگين عملكرد آموزشي دانش
 95توان نتيجه گرفت با اطمينان كارشناسي آنها غيرحسابداري است، بنابراين مي

تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسي در رشته حسابداري بر عملكرد آموزشي درصد 
  . آنها در مقطع كارشناسي ارشد تأثير مثبت داشته است

يان و انگيزه و انتظارات آنان بين عملكرد آموزشي دانشجو :سوم فرعي فرضيه 
  . ي وجود دارددار معنيارتباط 

  
 ن عملكرد آموزشي دانشجويان و انگيزه و انتظارات آنانبيهمبستگي پيرسون ) 8(جدول 

05/0<P*  
  

رابطه ميان عملكرد آموزشي % 95توان نتيجه گرفت، با اطمينان  مي )8(طبق جدول 
از آن جا كه ضرايب ). P>05/0(است  دار معنيدانشجويان با انگيزه و انتظارات آنان 

 توان گفت عملكرد آموزشي همبستگي پيرسون مثبت به دست آمده است، بنابراين مي
دانشجويان با انگيزه و انتظارات آنان رابطه مثبت و مستقيم دارد، يعني هر چه انگيزه و 

  . انتظارات دانشجويان بيشتر باشد عملكرد آموزشي آنها نيز بهتر است
  

  عملكرد آموزشي دانشجويان و انگيزه و انتظارات آنان بينرابطه رگرسيوني ) 9(جدول 
مجموع  منبع تغيير

 مجذورات
درجه

 زاديآ
ميانگين
 مجذورات

مقدار آماره 
F  داري سطح معني  

=P  *212/36 909/89 909/891  رگرسيون 000/0
     483/2 130 774/322  باقيمانده
      131 683/412  كل
05/0<P * 

  عملكرد آموزشي پيرسون
 *467/0 ضريب همبستگي  انگيزه 

=P داري يك طرفهسطح معني 000/0  

  *427/0 ضريب همبستگي  انتظارات
=P داري يك طرفهعنيسطح م 000/0  
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 0H ي بر متغير عملكرد آموزشي دانشجويان ندارددار معنيمدل رگرسيوني تأثير  :  
 1H : ي بر متغير عملكرد آموزشي دانشجويان دارددار معنيمدل رگرسيوني تأثير     

  
به  212/36محاسبه شده براي مدل رگرسيوني  Fبا توجه به جدول فوق مقدار 

، به عبارت ديگر )P=000/0>05/0(است  دار معني α =05/0 دست آمد، كه در سطح
در % 95رد شده، به اين معنا كه با اطمينان  α =05/0 در سطح فوقفرض صفر آزمون 

گيزه و ن عملكرد آموزشي دانشجويان و انبيي دار معنيمدل رگرسيوني رابطه 
   .انتظارات آنان وجود دارد

  
ضرايب رگرسيوني در مدل ميان عملكرد آموزشي و انگيزه و انتظارات ) 10(جدول 

  دانشجويان
  اريد سطح معني tمقدار آماره  ضرايبمدل
=P  *818/9555/9 ثابت 000/0  
=P  *018/6 083/0انگيزه 000/0  

*P<0.05   
  

در  α1و  α0محاسبه شده براي ضرايب  tهمان طور كه مشخص است، مقدار 
بودن ضرايب رگرسيوني پذيرفته  دار معنيبوده و فرض  دار معني α =05/0سطح 

  :توان به صورت زير نوشت ميبنابراين مدل رگرسيوني را  ؛شود مي
Y= 818/9 + 083/0 X 

 Xدهنده متغير وابسته، يعني عملكرد آموزشي دانشجويان و  نشان Yدر مدل فوق 
  . باشد دانشجويان ميو انتظارات بيانگر متغير مستقل يعني انگيزه 

  
عملكرد آموزشي و انگيزه و انتظارات  مربوط بهضريب تعيين در مدل ) 11(جدول 

 دانشجويان
  ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين

218/0212/0  
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به دست  218/0با توجه به جدول فوق ضريب تعيين براي مدل به دست آمده 
بيني عملكرد آموزشي دانشجويان با  از پيش درصد 22به عبارت ديگر تقريباً  هآمد

  . دباش استفاده از انگيزه و انتظارات آنان، طبق مدل رگرسيوني حاصله، صحيح مي
اي  هاي پيش زمينه بين عملكرد آموزشي دانشجويان و متغير: تحقيق اصلي فرضيه

  . ي وجود دارددار معنيارتباط 
  

همبستگي پيرسون ميان عملكرد آموزشي دانشجويان و انگيزه و انتظارات ) 12(جدول 
 آنان

  عملكرد آموزشي پيرسون

 *485/0 ضريب همبستگي  اي  متغيرهاي پيش زمينه
=P داري يك طرفهمعنيسطح 000/0  

05/0<P*  
  
ن عملكـرد  بـي رابطه  درصد 95توان نتيجه گرفت، با اطمينان  طبق جدول فوق مي 

از آن ). P=000/0>05/0(است  دار معنياي  زمينه آموزشي دانشجويان با متغيرهاي پيش
تـوان گفـت    جا كه ضريب همبستگي پيرسون مثبت به دست آمده است، بنـابراين مـي  

  . اي رابطه مثبت و مستقيم دارد رد آموزشي دانشجويان با متغيرهاي پيش زمينهعملك
  

  اي ن عملكرد آموزشي دانشجويان و متغيرهاي پيش زمينهبيرابطه رگرسيوني ) 13(جدول 
مجموع  منبع تغيير

 مجذورات
درجه
 آزادي

ميانگين
 مجذورات

مقدار آماره 
F  داري سطح معني  

=P  *005/40 111/97 111/971  رگرسيون 000/0
     427/2 130 572/315  باقيمانده
 كل

  683/412  131        

*P<0.05   
 

 0H ي بر متغير عملكرد آموزشي دانشجويان ندارددار معنيمدل رگرسيوني تأثير  :  
 1H : تغير عملكرد آموزشي دانشجويان داردي بر مدار معنيمدل رگرسيوني تأثير     
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به  005/40محاسبه شده براي مدل رگرسيوني  Fمقدار  13با توجه به جدول 
، به عبارت ديگر )P=000/0>05/0(است  دار معني α =05/0 كه در سطح هدست آمد

 درصد 95رد شده به اين معنا كه با اطمينان  α =05/0 درسطح فوقفرض صفر آزمون 
ي ميان عملكرد آموزشي دانشجويان و متغيرهاي دار معنييوني رابطه در مدل رگرس

  . اي وجود دارد پيش زمينه
  

عملكرد آموزشي و متغيرهاي مربوط به ضرايب رگرسيوني در مدل ) 14(جدول 
  اي زمينه پيش

  داري سطح معني tمقدار آماره  ضرايبمدل
=P  *533/9318/9 ثابت 000/0  

=P  *325/6 085/0ايمتغيرهاي پيش زمينه 000/0  

*P<0.05     
در  α1و  α0محاسبه شده براي ضرايب  tهمان طور كه مشخص است، مقدار 

بودن ضرايب رگرسيوني پذيرفته  دار معنيبوده و فرض  دار معني α =05/0سطح 
  :توان به صورت زير نوشت بنابراين مدل رگرسيوني را مي ؛شود مي

Y= 533/9 + 085/0 X 
 Xنشان دهنده متغير وابسته، يعني عملكرد آموزشي دانشجويان و  Yدر مدل فوق 

  . باشد اي مي ر متغير مستقل يعني متغيرهاي پيش زمينهگبيان
  

 اي زمينه ضريب تعيين در مدل مربوط به عملكرد آموزشي و متغيرهاي پيش) 15(جدول 
  ضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين

235/0229/0  
  

به دست  235/0جه به جدول فوق ضريب تعيين براي مدل به دست آمده با تو
بيني عملكرد آموزشي دانشجويان با  از پيش درصد 24به عبارت ديگر تقريباً  هآمد

  . باشد اي، طبق مدل رگرسيوني حاصله، صحيح مي استفاده از متغيرهاي پيش زمينه
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  گيري كلي نتيجه
انگيزه دانشجويان در انتخاب رشته است كه دهنده آن نتايج تحقيق حاضر نشان

دهنده انتخاب  حسابداري بيشتر از انگيزه ورود به دانشگاه بوده است و اين نشان
باشد؛ همچنين دانشجويان دختر بيشتر از  آگاهانه رشته حسابداري از قبل مي

و هاي مرجع از قبيل خانواده، دوستان، خويشاوندان  دانشجويان پسر تحت تأثير گروه
اند؛ از سوي ديگر انتظار دانشجويان دختر جهت آمدن به  اساتيد وارد دانشگاه شده

  . دانشگاه و انتخاب رشته و مقطع تحصيلي بيشتر از دانشجويان پسر بوده است
بين  دار معنينتايج حاصل از تحليل فرضيه فرعي اول حاكي از وجود رابطه 

نتايج حاصل از  باشد؛آنان مي شيموفقيت تحصيلي قبلي دانشجويان و عملكرد آموز
مقطع در دهنده اين است كه تحصيل دانشجويان  نشاننيز تحليل فرضيه فرعي دوم 

كارشناسي رشته حسابداري بر عملكرد آموزشي آنها در مقطع كارشناسي ارشد تأثير 
بيانگر اين است كه نتايج حاصل از تحليل فرضيه فرعي سوم نيز و  مثبت داشته است

  . آموزشي دانشجويان با انگيزه و انتظارات آنان رابطه مثبت و مستقيم داردعملكرد 
 

  مديريتي ـپيشنهادهاي كاربردي 
شود جهت دستيابي بـه موفقيـت آموزشـي معـدل     با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي

دوره كارشناسي به عنوان يكي از شرايط ورود به دانشگاه لحاظ شده و شرايطي فراهم 
امكان ادامه تحصيل در دوره تحصيالت تكميلي براي افرادي كه داراي مدرك گردد تا 

مندان رشته حسابدراي نيـز توصـيه    تر شود؛ به عالقه باشند سهل كارشناسي مربوطه مي
تر اقـدام كننـد تـا بـه موفقيـت       شود نسبت به تحصيل در اين رشته از مقاطع پائينمي

اسـاتيد حسـابداري نيـز در خصـوص      دشـو  ؛ همچنين پيشنهاد ميبيشتري دست يابند
اهتمام ورزنـد تـا از   بيش از پيش هاي مؤثر تدريس و دستيابي به منابع كاربردي  روش

فاصله موجود ميان رشته دانشگاهي حسابداري و حرفـه حسـابداري در عمـل كاسـته     
  . شود

  پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي
  ان حسابداريبر موفقيت آموزشي دانشجوي آموزش محيطبررسي تأثير  •
  بر موفقيت آموزشي دانشجويان حسابداري مدرس هاي ويژگيبررسي تأثير  •
ــات كســب شــده در دوره    • ــوا و سرفصــل دروس و اطالع ــأثير محت بررســي ت

  كارشناسي حسابداري بر موفقيت آموزشي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد 
ويان هـاي تـدريس اسـاتيد بـر موفقيـت آموزشـي دانشـج       بررسي تـأثير شـيوه   •

  حسابداري
بررسي رابطه بين موفقيت آموزشي دانشجويان حسابداري و موفقيت در حرفـه   •

 حسابداري
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