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چکیده
مقدمه :هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد میباشد.
روش بررسی :اين تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .در اين پژوهش ،ويژگیهای ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده
شغلی به عنوان متغیرهای پیشبین و اشتیاق تحصیلی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده بود .جامعهی آماری اين پژوهش كلیه
دانشجويان مقاطع كاردانی ،كارشناسی پیوسته و دكتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی
 3161-3169به تعداد  3311نفر بود .نمونه آماری به تعداد  571نفر و بر اساس روش طبقهای متناسب با حجم و به صورت چند
مرحلهای انتخاب شد .ابزارهای پژوهش عبارت از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی ،پرسشنامه آگاهی از آينده شغلی و پرسشنامه ادراک از
عدالت آموزشی بودند .برای تجزيه و تحلیل دادهها از رگرسیون چند متغیره و ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج :نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد  39%از تغییرات واريانس نمرات اشتیاق تحصیلی با ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده
شغلی قابل پیش بینی است .نتايج ضريب همبستگی پیرسون نشان داد بین اشتیاق تحصیلی و ادراک از عدالت آموزشی (P<0.01 ,
نتیجهگیری :نتايج پژوهش حاكی از وجود ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم
پزشکی بود ،اين نتايج نشان داد كه وجود ادراک مثبت از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی دانشجويان علوم پزشکی میتواند
موجب بهبود و افزايش اشتیاق تحصیلی آنها گردد.
لذا در همین راستا پیشنهاد میگردد مديران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در برنامهريزیهای آموزشی به ادراک از عدالت آموزشی
و آگاهی از آينده شغلی در دانشجويان و افزايش عالقه و اشتیاق آنان به تحصیل توجه نمايند.
واژههای کلیدی :ادراک ،عدالت آموزشی ،آگاهی از آينده شغلی ،اشتیاق تحصیلی
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مقدمه
در اوايل قرن حاضر ،تأمین آموزش بر اساس استعدادها،

نسبت به عدالت در ساير حوزهها به دلیل تأثیرگذاری آن در

مورد توجه متخصصان قرار گرفت و از نیمه دوم قرن حاضر،

طول زندگی میباشد .عدالت آموزشی نقش اساسی در افزايش

شعار عدالت آموزشی و برابری فرصتهای تحصیلی مطرح شد،

اعتماد به نفس ،آينده شغلی ،پايگاه اجتماعی و اجتماعی شدن

اما در هر برههای از زمان سیاستها و روشهای خاصی را

افراد دارد (.)1

است ،اين عدالت شامل ،عدالت در منابع (درون داد) ،عدالت در

برخوردهای استاد با دانشجويان به ويژه در كالسهايی كه تنوع

فرآيند و عدالت در پیامد فعالیتهای ياددهی – يادگیری است

و تفاوت زيادی بین دانشجويان وجود دارد ،مربوط میشود (.)1

( .)3عدالت آموزشی زمانی محقق میگردد كه از طريق درون

اين شکل از عدالت اشاره به وجود تعامالت و رفتارها و شیوه

دادهها و فرآيندهای جاری در محیط آموزشی ،يادگیرندگان

عملکرد مبتنی برانصاف ،برخورد بدون جانبداری ،راهنمايی

قادر باشند به پیامدها يا همان هدف غايی دست يابند .يکی از

متناسب با توانايی دانشجويان ،رعايت عدالت در ارزيابی و ارائه

مؤثرترين راههای تحقق عدالت آموزشی ،تأمین فرصتهای

امتیازها دارد كه میتواند باعث انتقال حس ارزشمندی بین

يکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش

دانشجويان و به دنبال آن ايجاد رفتارهای مدنی تحصیلی

است و همه آحاد انسانی حق دارند از آموزش و پرورش يکسان

مطلوب گردد .هدف از آموزش عدالت محور ،تقويت ارزشها و

برخوردار گردند .در جهان كنونی يکی از شاخصهای پیشرفت

ظرفیتهای شخصی برای رعايت اصول عدالت در رفتارهای

اجتماعی ،آموزش و پرورش و چگونگی بهرهمندی از آن است.

روزانه فردی و اجتماعی است .اين آموزش بايد حساس به

بر همین مبنا كشورها به خصوص كشورهای در حال توسعه در

باورها و هنجارهای فرهنگی باشد .با آموزش عدالت محور می-

صدد ايجاد فرصتهای برابر دسترسی همگان به آموزش و

توان به تغییر رفتار فردی رسید كه به گسترش عدالت اجتماعی

پرورش هستند ( .)5در واقع عدالت آموزشی به مهیاسازی

در جامعه منتهی خواهد شد ( .)9عدالت آموزشی به معنای

فرصتهای برابر ،متناسب با نیازهای ويژه هر فرد اشاره دارد؛

فراهم آوردن برابری فرصتهای آموزشی برای دانشجويان است

زيرا افراد در دانش ،مهارت ،توانايی ،انواع يادگیری و پیشینه

كه اغلب به برابری در برخوردهای استاد با دانشجويان به ويژه

فرهنگی و نیازهای آموزشیشان با هم متفاوتاند .منظور از

در كالسهايی كه تنوع و تفاوت زيادی بین دانشجويان وجود

فرصت برابر جلوگیری ،حذف يا كاهش تبعیض بین افراد از

دارد ،مربوط میشود .اين شکل از عدالت ،اشاره به وجود

لحاظ جنسیت ،نژاد ،وضعیت جسمانی ،سنی ،زبانی و طبقه

تعامالت و رفتارها و شیوه عملکرد مبتنی بر انصاف ،برخورد

اجتماعی است ( .)1فعالیتهای آموزشی هر كشور را میتوان

بدون جانبداری ،راهنمايی متناسب با توانايی دانشجويان،

سرمايهگذاری يک نسل برای نسل ديگر تلقی كرد .در واقع تمام

رعايت عدالت در ارزيابی و ارايه امتیازها دارد كه میتواند باعث

هزينههای مادی و غیرمادی كه در جريان آموزش صرف می-

انتقال حس ارزشمندی به دانشجويان و به دنبال آن ،ايجاد

شوند ،سرمايهگذاری بر روی منابع انسانی به شمار میروند ،زيرا

رفتارهای مدنی و تحصیلی مطلوب در آنان شود ( .)7ادراک از

در شرايط مطلوب ،آموزش فرصت بهرهوری را برای شخص و در

عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی میتواند نگرش و

نهايت برای جامعه فراهم میآورد .توزيع عادالنه امکانات

اشتیاق دانشجويان نسبت به رشته تحصیلی را تحت تاثیر قرار

آموزشی در نهادها از گستردهترين و بحث برانگیزترين مباحث

دهد.

در حیطه علوم انسانی است .اهمیت بیشتر عدالت آموزشی
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به طور كلی عدالت آموزشی به معنای فراهم آوردن فرصت-
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در عصر حاضر ،تعلیم و تربیت كلید ورود به بسیاری از
مشاغل است و راهنمايی تحصیلی میتواند نقش مؤثری در

پیشرفت تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی يادگیرندگان
نخواهد بود (.)6

برنامهريزی زندگی شغلی داشته باشد .زيرا دانشآموزان و

نبود دفاتر مشاوره زياد در خیلی از شهرستانها و عدم

دانشجويان با آگاهی درست در انتخاب رشته تحصیلی به

شناخت دقیق بعضی از رشتههای دانشگاهی منجر به بروز

گزينههای شغل آتی خويش مینگرند .با آنکه هزاران شغل در

مشکالتی در آينده علمی و تحصیالت بخشی از دانشجويان می-

بازار كار وجود دارد ،ولی دانشآموزان مدارس تنها با تعداد

گردد ( .)31اين مسائل باعث شده است كه افراد از طبقات

معدودی از آنها ،آن هم به طور صوری ،آشنا هستند .به نظر

گوناگون جامعه با انگیزههای مختلف و گاهی بدون شناخت،

میرسد منابع اطالعاتی و اطالعرسانی ،در امر راهنمايی

آگاهی و عالقه وارد رشتههای مختلف آموزشی شوند (.)8

تحصیلی شغلی دانشآموزان ضعیف است .اين امر میتواند

تعدادی از دانشجويان ،علی رغم وقت ،هزينه و تالشی كه در

منجر به سردرگمی و ناتوانی در تصمیمگیری حرفهای و در

انتخاب رشته داشتهاند ،اقدام به تغییر رشته میكنند .تغییر

نهايت ،نارضايتی شغلی شود .امروزه دنیای كار پیچیده و متغیّر

رشته حتی در كشورهايی مانند آمريکا در حال افزايش است.

است و دانشجويان برای اخذ تصمیمات هوشیارانه و آمادگی

بسیاری از اين تغییر رشتهها مربوط به عدم شناخت فرد از

برای انتخاب شغل نیازمند ياری هستند .چنین كاری از طريق

رشتة تحصیلی يا عدم موفقیت در رشتة مورد نظر است (.)33

راهنمايی و مشاوره تحصیلی شغلی میسّر است ( .)8آگاهی

عدم شناخت كافی از رشته انتخابی میتواند منجر به بی-

شغلی مجموعه اطالعاتی است كه به افراد كمک میكند تا در

عالقگی ،سرخوردگی و در نتیجه افت تحصیلی دانشجويان شود

زمینه تعیین مسیر زندگی شغلیشان ،تصمیمگیری نمايند .اين

(.)35

میپردازد.شـناخت و عالقـه بـه رشـته تحصـیلی آينـده شـغلی

در فرد میشود لذا دانشجويان بايد جهت انجام هر چه بهتر

حـس مسئولیتپذيری افراد را افزايش داده و منجـر بـه بـاال

وظايف محوله شده در آينده ،با آگاهی بیشتری رشته تحصیلی

رفـتن كارايی افراد در ارائه خدمات سیستم سالمت میگردد

خود را انتخاب نموده تا به دنبال آن عالقهمندی بیشتری در

(.)8

آنها ايجاد شود .آنها اين آگاهی را میتوانند از منابع مختلف

نداشتن آگاهی نسبت به رشته تحصیلی موجب به وجود
آمدن عدم تطابق بین آينده شغلی افراد با نیازها و انتظاراتشان

نظیر خانواده ،شاغلین حرف ،رسانههای خبری و غیره كسب
نمايند (.)31

میگردد .بنابراين ارائه راهکارهای موثر برای افزايش اشتیاق

قبل از انتخاب رشته میتواند در رضايت از تحصیل و موفقیت

دانشجويان نسبت به تحصیل نه تنها موجب ارتقای سیستم

دانشجويان تاثیر بگذارد ،و زمینه تعهد به حرفه مرتبط با رشته

آموزشی میشود ،بلکه منجر به بازدهی باالی نیروی انسانی در

تحصیلی آنان را كه در آينده اختیار خواهند كرد را فراهم كند.

سازمانها میگردد .از سوی ديگر آموزش مهارتهای يادگیری

در صورت شناخت رشتهها و عالقه به رشته تحصیلی ،حس

نه تنها آگاهی يادگیرندگان را نسبت به آنها افزايش میدهد

مسئولیتپذيری افزايش خواهد داشت كه اين خود نیز منجر به

بلکه آنها را به كاربرد اين مهارتها و راهبردها در خواندن و

باال رفتن كارايی افراد در ارائه خدمات سامانه سالمت میگردد

مطالعه ترغیب میكند .بنابراين نتیجه اين آموزش ،چیزی جز

(.)31

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره سیزدهم ،شماره چهارم،زمستان7931 ،

] [ DOI: 10.18502/jmed.v13i4.526

میگردد و عواقب سوء ناشی از اين مسئله متوجه نظام آموزشی

جستجوی آگاهانه اطالعات در مورد رشتههای دانشگاهی

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-05-17

اطالعات به بررسی دنیای مشاغل و شناسايی خصوصیات شغلی

شناخت و آگاهی داشتن از رشته تحصیلی سبب ايجاد انگیزه

111

حسین مومنی مهموئی و همکاران

شناخت و آگاهی داشتن از رشته تحصیلی سبب ايجاد انگیزه

نشان داده است دانشجويانی كه از لحاظ شناختی و عاطفی در

در فرد میشود لذا دانشجويان بايد جهت انجام هر چه بهتر

يادگیری اشتیاق نشان میدهند نسبت به دانشجويانی كه

وظائف محوله شده در آينده ،با آگاهی بیشتری رشته تحصیلی

سطوح پايینتری از اشتیاق شناختی و عاطفی را دارند ،رغبت

خود را انتخاب نموده تا به دنبال آن عالقه-مندی بیشتری در

بیشتری برای صرف وقت و تالش كافی در تکالیف و مطالعات از

آنها ايجاد شود .آنها اين آگاهی را میتوانند ار منابع مختلف

خود نشان داده و كارآمدی و اصرار بیشتری در مواجهه با

نظیر خانواده ،شاغلین حرف ،رسانههای خبری و غیره كسب

مشکالت و مسايل دارند (.)55
لذا با توجه به اهمیت موضوع اشتیاق تحصیلی دانشجويان و

نمايند ( .)31نداشتن آگاهی و عالقه نسبت به رشته تحصیلی
موجب به وجود آمدن عدم تطابق بین آينده شغلی افراد با

عوامل موثر بر آن از قبیل ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی

نیازها و انتظاراتشان میگردد و عواقب سوء ناشی از اين مسئله

دانشجويان نسبت به رشته تحصیلی و آينده شغلی و از طرفی

متوجه نظام آموزشی و سیستم سالمت میگردد .بنابراين ارائه

نیز با عنايت به اينکه تاكنون مطالعه گستردهای در اين زمینه

راهکارهای موثر برای افزايش رغبت دانشجويان رشتههای علوم

انجام نشده است و مطالعات پیشین تنها محدود به يک رشته

پزشکی نسبت به رشته تحصیلی نه تنها موجب ارتقای سیستم

بوده است ،تصمیم بر آن شد تا مطالعهای باهدف تعیین رابطه

آموزشی میشود ،بلکه منجر به بازدهی باالی نیروی انسانی در

ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق

بیمارستانها و مراكز درمانی و همچنین ارائه خدمات بهینه به

تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال

بیماران نیز میگردد ( .)39رغبت و اشتیاق تحصیلی دانشجويان

تحصیلی  3161 -3169انجام شود .در اين رابطه فرضیات زير

متاثر از عوامل گوناگونی است كه موفقیت و پیشرفت تحصیلی

مورد پژوهش قرار گرفت:

دانشجويان را تا اندازه زيادی تحت تاثیر قرار میدهد.

دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارتباط دارد.

"اشتیاق تحصیلی" است ( .)37اشتیاق تحصیلی سازهای است
كه برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی

آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه
علوم پزشکی گناباد ارتباط دارد.

مطرح گرديد و به عنوان پايه و اساسی برای تالشهای اصالح
گرايانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت ( .)38اشتیاق
تحصیلی ،يکی از انواع اشتیاق میباشد و به میزان انرژی كه
يک يادگیرنده برای انجام كارهای تحصیلی خود ،صرف میكند
و نیز به میزان اثربخشی و كارايی حاصل شده ،اطالق میشود.
اشتیاق تحصیلی معموال به عنوان ساختار انگیزشی به كار برده
میشود كه منعکسكننده تعهد يادگیرنده نسبت به تحصیل
میباشد ( .)36سازه اشتیاق تحصیلی به رفتارهايی كه به
( .)51اين مفهوم به كیفیت تالشی اشاره دارد كه فراگیر صرف
فعالیتهای هدفمند آموزشی میكند تا به صورت مستقیم در
دستيابی به نتايج مطلوب نقش داشته باشد ( .)53مطالعات

اين تحقیق از نـوع همبسـتگی مـیباشـد .در ايـن پـژوهش،
ادراک از عدالت آموزشی و آگـاهی از آينـده شـغلی بـه عنـوان
متغیرهای پیش بین و اشتیاق تحصیلی به عنوان متغیـر مـالک
در نظر گرفته شده بـود .جامعـهی آمـاری ايـن پـژوهش كلیـه
دانشــجويان مقــاطع كــاردانی ،كارشناســی پیوســته و دكتــری
عمومی دانشگاه علـوم پزشـکی شهرسـتان گنابـاد مشـغول بـه
تحصیل در سال تحصیلی  3161 -3169بـه تعـداد  3311نفـر
بود .نمونه آماری به تعداد  571نفر و بـر اسـاس روش طبقـهای
متناسب با حجم و به صورت چند مرحلهای انتخاب شد 15 .نفر
( )55/5%از دانشجويان بومی و  551نفر ( )77/8%از دانشجويان
غیر بومی هستند 378 .نفر ( )91/6%از دانشجويان دختـر و 67
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يادگیری و پیشرفت تحصیلی مربوط است ،اطالق میشود

روش کار
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يکی از عوامل كلیدی موثر در موفقیت دانشجويان مفهوم

ادراک از عدالت آموزشی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان

 119بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی

نفــر ( )19/3%از دانشــجويان پســر هســتند .ابزارهــای پــژوهش

اسالمی واحد پزشکی تهران رسید همسانی درونی به دست آمد

عبارت بودند از:

 α=1/79سواالت از طريق ضريب آلفای كرونباخ كه مورد تائید

 -3پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردريکـز ( )5111كـه دارای
 31گويه در سه خرده مقیاس رفتاری (سواالت  3تا  )1عـاطفی

قرار گرفت ( .)51در پژوهش حاضر ضريب الفای كرونباخ
پرسشنامه مذكور  1/81بدست آمد و در حد قابل قبولی است.

(سواالت  1تا  )31و شـناختی (سـواالت  33تـا  )31اسـت كـه

 -1پرسشنامه ادراک از عدالت آموزشی گل-پرور ()5131

دامنه پاسـخگويی آن بـر اسـاس طیـف لیکـرت ،از  3تـا  1و از

كه بر مقیاس لیکرت هفت درجه-ای پاسخ داده میشود .اين

(هرگز تا در تمام اوقات) مـیباشـد ( .)51در پـژوهش مرزوقـی،

پرسش-نامه  31گويهای بر پايه فرهنگ بومی دانشگاههای ايران

حیدری و حیدری ( )3163پايايی اين مقیاس بـه روش ضـريب

ساخته شده است .نمرهگذاری هر سؤال از هفت به يک (كامال

آلفای كرونباخ  71%محاسبه گرديد ( .)1در پژوهش حاضـر نیـز

موافقم  7و كامال مخالفم  )3انجام میشود .حداكثر نمره

پايايی اين مقیاس برای  31پرسشنامه بـه روش ضـريب آلفـای

پرسشنامه ( 68بیشترين میزان عدالت آموزشی) ،میانگین 19

كرونباخ  85%به دست آمد.

و حداقل نمره ( 31كمترين میزان عدالت آموزشی) است .روايی

 -5پرسشنامه آگاهی از آينده شغلی ادهمی مقدم و همکاران

اين پرسشنامه بسیار مطلوب گزارش شده است و پايايی آن نیز

( )3161جهت بررسی آگاهی دانشجويان علوم پزشکی نسبت

بر اساس ضريب آلفای كرونباخ  1/89به دست آمد كه نشان از

به آينده شغلی طراحی شده است و دارای  6سوال میباشد و

پايايی مناسب اين پرسشنامه است ( .)51در پژوهش حاضر،

طیف جواب آن شامل سه گزينه بله ،خیر و نمیدانم میباشد

پايايی اين مقیاس به روش ضريب آلفای كرونباخ  75%محاسبه

.در اين پرسشنامه 35 ،سوال در مورد مشخصات دموگرافیک و

گرديد.

 6سوال در رابطه با سنجش میزان آگاهی دانشجويان نسبت به

پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

آگاهی به صورت بله ،خیر ،نمیدانم تنظیم شد ،كه به پاسخ بله
نمره ،+3پاسخ خیر نمره  -3و به پاسخ نمیدانم نمره صفر تعلق

یافته ها

گرفت .حداقل نمره خام برای آگاهی دانشجويان نمره  -6و

در جدول  :3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل

حداكثر نمره +6بود .تقسیم بندی نمرات آگاهی دانشجويان به

تعداد ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها ارايه شده

صورت باال (نمره +6تا ،)+8متوسط (نمره  +7تا  ،)+1و پايین

است.

(نمره + 1تا  )-6انجام شد .جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه
از روش اعتبار محتوا استفاده شد ،به اين صورت كه پرسشنامه
به تايید و اصالح  31تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
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رشته تحصیلیشان در نظر گرفته شد .سواالت مربوط به میزان

همچنین برای تجزيه و تحلیل دادهها از و ضريب همبستگی

جدول  :3شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

اشتیاق تحصیلی

571

57/11

11/11

19/91

1/15

آگاهی از آینده شغلی

571

-5/11

6/11

1/53

5/67

ادراک از عدالت آموزشی

571

17/11

68/11

71/16

33/73
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متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد
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است.

در جدول  :5توزيع فراوانی متغییر رشته تحصیلی ارائه شده

جدول :5توزيع فراوانی آزمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی
رشته

جمع کل

درصد

پزشکی

11

51

پرستاری

11

36.57

مامایی

53

7.91

تکنولوژی اتاق عمل

51

7.57

هوشبری

38

9.11

علوم آزمایشگاهی

51

8.19

تکنولوژی پرتوشناسی

31

1.16

مهندسی بهداشت محیط

38

9.11

بهداشت عمومی

38

9.11

مهندسی بهداشت حرفهای

37

9.38

تکنسین سالمت دهان

8

5.61

فوریتهای پزشکی

31

1.91

جمع کل

571

311

و آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه

آزمون شاپیرو و يک بررسی شد و مقادير  p-valueكه در

علوم پزشکی گناباد ارتباط دارد ).از آزمون تحلیل رگرسیون

جدول  5گزارش شدهاند ،نشان میدهند كه دادههای ما نرمال-

چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد .قبل از انجام

اند.

آزمون تحلیل رگرسیون ،پیش فرضهای اين آزمون مبنی بر
جدول  :1بررسی مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آزمون شاپیر و ویلک برای نرمال بودن

متغیرهای پژوهش

آماره

آماره

اشتیاق تحصیلی

1/661

1/371

ادراک از عدالت آموزشی

1/619

1/315

آگاهی از آینده شغلی

1/661

1/113

آموزشی و آگاهی از آينده شغلی از تحلیل رگرسیون با روش

ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی و وارد معادله

گام به گام برای ورود متغیرهای پیش بینی در مدل رگرسیون

رگرسیون شده است.
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جهت پیشبینی اشتیاق تحصیلی بر اساس ادراک از عدالت

استفاده شد (جدول  .)1مدل نشان میدهد كه متغیرهای
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برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش (ادراک از عدالت آموزشی

نرمال بودن بررسی شدند .توزيع دادهها از نظر نرمال بودن با

 118بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی

جدول  :1لیست متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون اشتیاق تحصیلی
متغییرهای وارد شده

مدل
7

ادراک از عدالت آموزشی

2

آگاهی از آينده شغلی

روش

متغییرهای حذف شده

تحلیل رگرسیون گام به گام

متغیر مالک :اشتیاق تحصیلی متغیر پیش بین :ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی

از آينده شغلی ارائه شده است.

در جدول  :1خالصه مدل و نتايج تحلیل واريانس برای
متغیرهای پیشبینیكننده ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی

جدول  :1نتايج تحلیل رگرسیون گام به گام اشتیاق تحصیلی از طريق متغیرهای پیش بین ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی
مدل
7

2

منابع تغییر

SS

dF

MS

رگرسیون

911/716

3

911/716

باقیمانده

1181/85

571

39/13

رگرسیون

813/37

5

151/18

باقیمانده

1561/11

575

31/78

F

سطح معنی داری

r

r2

R square Adjusted

16/86

1/111

1/117

1/357

1/351

59/91

1/111

1/111

1/391

1/318

متغیر مالک :اشتیاق تحصیلی
متغیر پیش بین :ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی

مدل ( 3ادراک از عدالت آموزشی) مشخص میكند كه با
توجه به مقدار  Rو  Rتعديل شده فقط  35%از واريانس

ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق
تحصیلی رابطه معنیدار وجود دارد.

آموزشی توجیه میشود ( .)R Square=1/351اگر ادراک از

نیز به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفتندكه بین ادراک از عدالت

عدالت آموزشی به اندازه يک واحد افزايش يابد ،اين تغییر به

آموزشی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان با توجه به مقدار ضريب

اندازه  1/595نمرات اشتیاق تحصیلی را تغییر میدهد .اضافه

همبستگی پیرسون ( )1/11و سطح معنیداری كه كمتر از

شدن مدل ( 5آگاهی از آينده شغلی) ،باعث افزوده شدن  1%به

 1/11است و همچنین بین آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق

واريانس قبلی میشود ( .)R Square=1/318بدين ترتیب دو

تحصیلی دانشجويان ،با توجه به مقدار ضريب همبستگی

مدل روی هم  39%از واريانس اشتیاق تحصیلی را تبیین می-

( )1/11و سطح معنی داری كه كمتر از 1/11است ،رابطه وجود

كنند .افزايش يک واحد در نمره آگاهی از آينده شغلی سبب

دارد.

تغییر  1/531واحد در نمرههای اشتیاق تحصیلی میشود.
با توجه به مقدار  Fو سطح معنیداری ( )Pكه كوچکتر از
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مشاهده شده در اشتیاق تحصیلی از طريق ادراک از عدالت

همچنین عالوه بر بررسی فرضیه اصلی ،متغیرهای پیشبینی

 1/13است ،با اطمینان  66%نتیحه میگیريم بین متغیرهای
جدول  :9ضريب همبستگی بین ادراک از عدالت آموزشی با اشتیاق تحصیلی

ادراک از عدالت آموزشی

تعداد ()n

همبستگی ()r

سطح معنی داری ()p

571

1/11

1/111
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متغیر

اشتیاق تحصیلی
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جدول  :7ضريب همبستگی بین آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق تحصیلی
متغیر

آگاهی از آینده شغلی

اشتیاق تحصیلی
تعداد ()n

همبستگی ()r

سطح معنی داری ()p

571

1/11

1/111

بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی پژوهش بیان داشت ادراک از عدالت آموزشی و

اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارتباط
دارد" تايید میشود.

آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه

يافتههای پژوهش با تحقیقات قنبری و حجازی (،)3165

علوم پزشکی گناباد ارتباط دارد .برای بررسی اين فرضیه از

افرازنده و ديگران ( ،)3161جاللوندی و ديگران (،)3161

آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گامبهگام استفاده

قادری و ديگران ( )3163وايزو و همکـاران ( ،)5131مرزوقی و

شد .مدل نشان داد كه متغیرهای ادراک از عدالت آموزشی و

ديگران ( )3165گـل پـرور و همکاران ( )3161همسو است

آگاهی از آينده شغلی و وارد معادله رگرسیون شده است .مدل

(.)13-59 ،1

واريانس مشاهده شده در اشتیاق تحصیلی از طريق ادراک از

مهمترين مباحث و دغدغههای بشر و انديشمندان علوم

عدالت آموزشی توجیه میشود ( .)R Square =1/351اگر

گوناگون بوده است .عدالت حیات و بقای سیستمهای اجتماعی

ادراک از عدالت آموزشی به اندازه يک واحد افزايش يابد ،اين

را استمرار میبخشد و عناصر اجتماعی را در كنار يکديگر

تغییر به اندازه  1/595نمرات اشتیاق تحصیلی را تغییر میدهد.

منسجم میسازد ،در حالی كه بیعدالتی موجبات جدايی و

اضافه شدن مدل ( 5آگاهی از آينده شغلی) ،باعث افزوده شدن

اضمحال آنها را فراهم میآورد .لذا مديران با بکارگیری عدالت و

 1%به واريانس قبلی میشود ( .)R Square=1/318بدين

ايجاد اعتماد و احترام به دانشجويان بیشترين تأثیر را در

ترتیب دو مدل روی هم  39%از واريانس اشتیاق تحصیلی را

افزايش انگیزش و اشتیاق تحصیلی خواهند داشت .وقتی

تبیین میكنند .افزايش يک واحد در نمره آگاهی از آينده

استادان در دانشگاه در تعامل و در رابطه با دانشجويان عدالت را

شغلی سبب تغییر  1/531واحد در نمرههای اشتیاق تحصیلی

رعايت میكنند ،از طريق احساس خود ارزشمندی ،ظرفیت

میشود.

ياریرسانی دانشجويان به يکديگر و مشاركت و پايبندی به

اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارتباط

احساس ارزشمند بودن همراه است .همه دانشجويان در اينگونه

دارد .جهت تعیین رابطه ادراک از عدالت آموزشی با اشتیاق

محیطها انتظار دارند به طور يکسان از خدمات و امکانات

تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد از ضريب

موجود برخوردار شوند ،در حالی كه بیعدالتی احساس ترديد و

همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به مقدار ضريب

اضطراب را به همراه داشته و موجب كاهش اشتیاق تحصیلی در

همبستگی بین ادراک از عدالت آموزشی با اشتیاق تحصیلی

دانشجويان میشود.

( )1/11سطح معنیداری كه كمتر از  1/11است فرض صفر رد

فرضیه فرعی دوم بیان داشت آگاهی از آينده شغلی با

و فرضیه خالف كه عبارت است از "ادراک از عدالت آموزشی با

اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارتباط
دارد .جهت تعیین رابطه آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق
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فرضیه فرعی اول بیان داشت ادراک از عدالت آموزشی با

قواعد را افزايش میدهند .عدالت در محیطهای آموزشی با
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( 3ادراک از عدالت آموزشی) مشخص میكند فقط  35%از

در تبیین اين يافته میتوان گفت كه عدالت از ديرباز جزء

 111بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی

تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد از ضريب

تالش در جهت ارتقای شناخت و عالقه دانشجويان نسبت به

همبستگی پیرسون پیرسون استفاده شد .با توجه به مقدار

رشته تحصیلی و آينده شغلی و بازاركار برای هر رشته صورت

ضريب همبستگی بین ادراک از آگاهی از آينده شغلی با اشتیاق

پذيرد كه اين تالشها میتواند از طريق روشهای گوناگونی از

تحصیلی در سطح معنیداری كه كمتر از  1/11است فرض

جمله برگزاری همايش ،كارگاه و  ...توسط مسئوالن برگزار شود.

صفر رد و فرضیه خالف كه عبارت است از "آگاهی از آينده
شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی

محدودیتهای پژوهش:

گناباد ارتباط دارد" تايید میشود.نتايچ پژوهش در اين سطح از

 .3همیشه بیم آن است كه مبادا افراد مورد تحقیق از بیان

فرضیه با نتايج پژوهش ادهمی مقدم و همکاران (،)3161

نظرات تحقیق خود امتناع كنند و يا در آن اهمال كنند.

نعمت اللهی و همکارانش ( ،)3161امانی و همکاران ()3188

بنابراين میتوان اين را نیز يک مانع در رسیدن به نتیجه دقیق

همخوانی دارد ( .)31، 15 ،51از انجا كه دانشحويان از كم و

دانست.

كیف آينده شغلی ،تعلیم و تربیت و فعالیتهای تئوری و عملی

 .5با وجود اطمینان به پاسخگويان از محرمانه بودن

رشتههای مختلف تحصیلی به خصوص رشته مورد عالقه خود

اطالعات ،بعضی از پاسخگويان ،از جواب دادن بعضی سواالت

در دانشگاه آگاه میشوند .اين آگاهی میتواند عالقه و انگیزه

شخصی خودداری كرده بودند .

آنها را برای ورود به محیطهای شغلی افزايش داده و اين عالقه

 .1محدوديت ديگر اين پژوهش اين است كه نتايج و

و آگاهی از آينده شغلی منجر به اشتباق تحصیلی خواهد شد.

يافتههای بدست آمده تنها قابل كاربرد در جامعه آماری

با توجه به يافتههای پژوهش پیشنهاد میشود :وزارت

پژوهش میباشند و نمیتوان آن را به جامعه آماری ديگری

انصاف و برابری را در تخصیص امکانات ،دستاوردها،

 .1تحقیقات مربوط به حوزه علوم انسانی و رفتاری با توجه

مسئولیتها ،نحوة توزيع امکانات ،برنامه و مسئولیتهای

به ماهیت پیچیده رفتار انسانی همواره با پیچیدگیها و

آموزشی و همچنین انصاف و برابری و ادب ،صداقت و احترام را

محدوديتهايی روبرو هستند كه معموالً از در اختیار نداشتن

در برقراری ارتباطات و برخورد با دانشجويان ،بیش از پیش

وسايل و ابزارهای مناسب جهت سنجش نگرشها و رفتارهای

مورد توجه قرار دهند تا از طريق باال بردن ادراک عدالت

انسان در افراد گوناگون ناشی میشود .از آنجايیكه برای انجام

آموزشی دانشجويان ،موجبات افزايش پیامدهای آموزشی

پايان نامه محدوديت زمانی  9ماهه وجود دارد اين پژوهش با

مطلوب ،به ويژه رفتارهای مثبتگرا و اشتیاق تحصیلی آنان را

توجه به ماهیت آن با اين محدوديتها روبرو بوده است.

فراهم سازند .در اين رابطه همچنین برگزاری كارگاههای

از آنجا كه برای بدست آوردن اطالعات نیازمند آن بود تا وارد

آموزشی عدالت آموزشی ،اشتیاق تحصیلی برای مديران و

مسائل شخصی افراد شود لذا همواره احتمال عدم ارائه اطالعات

اعضای هیأت علمی پیشنهاد میگردد.

نادرست موجب نگرانی بوده است و نیز میتوان دامنه وسیع اين

بسزايی در میزان اشتیاق تحصیلی دانشجويان دارد پیشنهاد

رو را هم از جمله موانع و محدوديت در نظر گرفت.

میشود كه :درمقطع متوسطه ودانشگاه قبل از انتخاب رشته
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از آنجا كه آگاهی از آينده شغلی رشته تحصیلی سهم

تحقیق و همچنین حوزههای پیچیده مورد بررسی تحقیق پیش

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-05-17

بهداشت درمان وآموزش پزشکی اصول عدالت سازمانی همچون
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between the perception
of educational justice and awareness of the future of career with the academic enthusiasm of the
students of Gonabad University of Medical Sciences.
Methods: In this descriptive correlational study the characteristics of perceived educational justice
and awareness of the future of career were considered as predictive variables and academic
enthusiasm as the criterion variable. The statistical population was all Ph.D., associate and
undergraduate students of Gonabad University of Medical Sciences in the academic year of 2017. A
sample of 275 people was selected based on randomized, proportional to volume and step by step
method. The research instruments were a questionnaire of academic enthusiasm, a questionnaire on
knowledge of the future of career and a questionnaire on perceived educational justice. For
analyzing data, multivariate regression and Pearson correlation coefficient were used.
Result: The results of regression analysis indicated that 16% of the changes in the variance of
academic enthusiasm scores with prediction of educational justice and awareness of the career
future were predictable. The results of Pearson correlation coefficient showed that there was a
relationship between academic enthusiasm and perception of educational justice (P <0.01) and
knowledge of the career future (P <0.01).
Conclusion: The results of the study indicated that there was a perception of educational justice
and awareness of the career future with the academic enthusiasm of the students of the Gonabad
University of Medical Sciences. These results showed that having a positive perception of
educational justice and knowledge about the future of career of medical students could improve
their academic enthusiasm. Therefore, it is suggested that educational managers of the Universities
of Medical Sciences should pay attention to educational justice and awareness of the career future
of the students and increase their interest and enthusiasm to education.
Keywords: Perceived educational justice, Awareness of the career future, Academic Enthusiasm.
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