
Journal of Research in Teaching 
 

 تدریس پژوهیعلمی فصلنامه 

Vol 9, No 2, Summer, 2021  :1400 تابستان – دومشماره  –ال نهمس ۱۵۶-۱۸۳صفحات 
 

Investigating academic major satisfaction among agricultural, 

natural resources and engineering students (The case of 

University of Kurdistan) 

Ameneh Koohi1, Farzad Eskandari2* and Mohammad jalali3 

 04/0۲/1400پذیرش مقاله:                              10/11/1۳۹۹ دریافت مقاله:                          
Accepted Date: 2021/04/24                      Received Date: 2021/01/29 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this survey was to investigate the academic major satisfaction 

among agricultural, natural resources and engineering students.  

Methods: The statistical population of the study consisted of 2313 undergraduate students 

at the University of Kurdistan in the academic year 2017-2018. Applying Cochran's 

formula of sampling, 200 students were selected using stratified random sampling 

technique. Data were gathered through a questionnaire validity of which was 

confirmed using a panel of experts. Reliability of the scales of the questionnaire were 

confirmed applying Cronbach Alpha’s coefficient. SPSS and AMOS softwares were 

employed to analyze the data.  

Results: According to the results, engineering students were highly satisfied with their 

academic major while agricultural and natural resources students were only 

moderately satisfied. Path analysis result indicated that outcome expectations, 

academic motivation, academic interest, attitude towerds the labour market and 

academic self-efficacy, in the order of magnitude, have significant impact on academic 

major satisfaction of students.  

Purpose: Being satisfied with field of study has been proved to be a significant factor in 

educational performance of students. Related research has demonstrated that students 

satisfied with their academic studies are much more likely to be successful in their 

education careers and even personal lives. This matter has been investigated from 

different aspects using a variety of theories and models including Self-determination 

Theory (SDT), Social Cognitive Career Theory (SCCT) and Holland's RIASEC model. 

Taking into consideration the Iranian system of selecting academic field of study and 

the employment status in the country, predicting students’ satisfaction with their field 
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of study becomes complicated. This issue becomes more complex and problematic 

when it relates to higher education in agricultural and natural resources subjects of 

study. It might be due to dramatically rising unemployment rates amongst the graduate 

population in these fields and an inferior attitude toward these subjects. Currently, 

there is not an iota of balance or cohesion between universities’ capacity and labor 

market demands for graduates in agricultural and natural resources fields. Moreover, 

a lack of economic boom in agriculture, indiscriminate expansion of agricultural and 

natural resources degree subjects, an abundant supply of graduates in these fields, 

saturated public sector, downsizing labor force policies and low capacity in private 

sector employment have caused a severe crisis in employment for agricultural higher 

education graduates. Having said that, it would of great interest to learn how satisfies 

the current agricultural and natural resources student are with their field of study. 

Therefore, applying the abovementioned theories and models, the present study aimed 

at investigating students’ satisfaction with their field of study in agricultural and 

natural resources and compare the results with the same concept in engineering 

subjects. In doing so, this study using a comprehensive approach endeavored to depict 

academic major satisfaction among agricultural and natural resources student and 

compare the result with engineering students to see if there is any difference between 

these three fields of study.  

Method: In order to achieve the research objectives, a quantitative survey was applied. 

Participants of the research were undergraduate students of 24 different majors from 

agricultural, natural resources and engineering faculties of the University of Kurdistan 

in the academic year 2017-2018. The total number of students was 2,313 people. 

Employing Cochran's formula, 200 students were selected and considered for the final 

sample size and then stratified random sampling technique was used to select the 

participants. Data were gathered through a questionnaire validity of which was 

confirmed using a panel of experts. Standard scales were employed to measure 

different variables of the study. Where needed, the wording of the scales was 

manipulated to suit the context. Reliability of the scales of the questionnaire were 

confirmed applying Cronbach Alpha’s coefficient. SPSS and AMOS software were 

employed to analyze the data.  

Result and discussion: According to the results, engineering students were highly 

satisfied with their academic major while agricultural and natural resources students 

were only moderately satisfied with their field of study. Furthermore, there was a 

statistically significant difference between agricultural and natural resources student 

with engineering students in terms of academic major satisfaction. Path analysis result 

indicated that outcome expectations, academic motivation, academic interest, attitude 

towards the labor market and academic self-efficacy, in the order of magnitude, have 

significant impact on academic major satisfaction of students.  

In this study, personality type and social support had no significant effect on academic 

major satisfaction. In other words, the results of the present study indicate that these 
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two factors are not effective in academic major satisfaction among this group of 

students. This could be related to the cultural and social norms of the society.  

This study produced interesting findings in the area of satisfaction with field of study in 

higher education systems like Iran. It sheds light on the relationship between outcome 

expectations, academic motivation, academic interest, attitude towards the labor 

market, academic self-efficacy, social support, personality type and academic major 

satisfaction amongst university student population. In previous research, the effect of 

each of these variables on satisfaction with academic major has been investigated using 

only one theory or model, but the present study surveyed the impact of all variables on 

the dependent variable (academic major satisfaction) through an integrated conceptual 

framework. The results showed that one of the most influential factors that affect 

academic major satisfaction among Iranian higher education students is outcome 

expectations. Based on the results of the current study, outcome expectations can 

directly have a positive impact on students' academic major satisfaction and an indirect 

effect on academic major satisfaction through academic interest. 

The survey findings illustrated that if students choose their academic majors with internal 

motivation, they will be more satisfied in pursuing their dreams in the chosen field. 

 In the present study, students’ attitude toward labor market was found to be significantly 

influential on their satisfaction with field of study. In accordance with this fact, 

students mostly express their dissatisfaction with employability and labor market 

relevant to their academic fields. It can be asserted that the lack of consistency between 

educational subject materials in different academic fields and skills and abilities 

required by the labor market was the most significant factor leading to failure of 

graduates to find appropriate jobs. In other words, the observed distance between labor 

centers and university education and also lack of compatibility of this education with 

the needs of the market can definitely increase the rate of unemployment among higher 

education graduates. Furthermore, universities failed to instill in their student’s 

creativity skills, problem solving skills, responsibility, risk taking, entrepreneurial 

skills and the knowledge of economic activities and this failure is regarded as one of 

the most fundamental defects. Thus, higher educational system must build the capacity 

for employment, creativity, innovation and entrepreneurship among their students.      

In the current study, neither social support nor personality type had a significant influence 

on academic major satisfaction of the respondents. Furthermore, our study 

demonstrated that simply using one theory is not sufficient for investigating student 

satisfaction with their field of study in Iran and a combination of previously mentioned 

variables must be used to get a better picture of the academic major satisfaction in 

Iranian higher education system. 

 

Keywords: Self-determination theory, Social-cognitive career theory, Academic course 
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دانشجويان از رشته تحصيلي ) مطالعه موردي: مندي رضايتبررسي عوامل مؤثر بر 

 (مهندسي دانشگاه کردستان -هاي کشاورزي، منابع طبيعي و فنيدانشکده

 ۳و محمد جاللي 2، فرزاد اسکندري۱آمنه کوهي

 چکيده

 مهندسي، -فني هايرشته دانشجويان تحصيلي رشته از عوامل مؤثر بر رضايت بررسيپژوهش حاضر با هدف  :هدف

  .انجام گرفتطبيعي دانشگاه کردستان  منابع و کشاورزي

باشد. همبستگي مي -هاي پيمايش توصيفيها، جزو پژوهشکاربردي، و از لحاظ شيوه گردآوري دادهاين پژوهش  روش:

 و کشاورزي مهندسي، -فني هايکدههاي چهارم، ششم و هشتم مقطع کارشناسي دانشکليه دانشجويان ترم آماري جامعه

 گيرينمونه روش .بودنفر  2313  هاآنتعداد  کهباشد مي 97-96 تحصيلي سال در کردستان دانشگاه طبيعي منابع

ها ابزار گردآوري داده. انتخاب شدند نفر 200تعداد کوکران فرمول از استفاده که بابود  متناسب انتساب با ايطبقه تصادفي

آن از طريق يک مطالعه راهنما و محاسبه هاي مقياسروايي آن توسط متخصصان تاًييد و پايايي  .استاندارد بودپرسشنامه 

 .استفاده شد AMOSو  SPSS افزارنرماز دو  هاداده وتحليلتجزيهآلفاي کرونباخ تاًييد شد. جهت 

 عمناب و کشاورزي هايرشته دانشجويان و زياد حد در مهندسي -فني هايرشته دانشجويان ها،يافته اساس بر ها:يافته 

رشته  سازگاري که داد نشان مسير تحليل از حاصل نتايج. داشتند رضايت خود تحصيلي رشته از متوسط حد در طبيعي

 خودکارآمدي و هرشت بازار کار به نسبت نگرش رشته، به منديعالقه تحصيلي، يانگيزه شغلي، انتظارات و اهداف با تحصيلي

 . دارند تحصيلي رشته از رضايت ميزان بر را تأثير ترينبيش ترتيب به

ان، ، دانشجويرضايتمندي از رشته تحصيلي حرفه، اجتماعي -شناختي تئوري خودانگيزشي، تئوري :کليدي واژگان

 دانشگاه کردستان
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  مقدمه

ويان و آموزش دانشجگيري کيفيت يادگيري هاي اندازهيکي از شاخص عنوانبهرضايتمندي از تحصيل 

 ,Umbach and Porter)تواند بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤثر باشد شناخته شده است و مي

آن  باانگيزههاي عظيم هر کشوري نيروي انساني کارآمد و که يکي از سرمايهبا توجه به اين .(2002

اي فردي خود گام در رشتههاي باشد اگر فردي بدون شناخت، عالقه و آگاهي از تواناييکشور مي

تحصيلي خود شغلي را انتخاب کند،کارآمدي و کارايي مناسب را نداشته  گذاشته و بدون توجه به رشته

دهد. هايي که دولت صرف تحصيل و آموزش وي کرده است را به هدر ميو بخش عظيمي از هزينه

اي هقضاوت و ارزيابي جامعه در مورد رشته لذا، فرد با توجه به عواملي مانند شرايط اقتصادي و بازار کار،

چنين، آرزوها و عاليق شخصي ها، آشنايان و خانواده و هممختلف، ترجيحات دوستان و همکالسي

 ترين رضايت شخصي را نصيب خود کند تحصيلي خود را انتخاب نموده تا از اين طريق بيش رشته

( .(Deronck, 2000 يلي يک فاکتور مهم تأثيرگذار بر روي عملکرد منظر رضايت از رشته تحصاز اين

دهد دانشجوياني و تحقيقات نشان مي( (Graunke  and Woosley, 2005 تحصيلي دانشجويان بوده

تحصيل، کار و حتي زندگي  در زمينه هاآني تحصيلي خود رضايت دارند احتمال موفقيت که از رشته

 کارگيريبههاي مختلف و با . اين موضوع از ديدگاه (Park, 2011; Ojeda et al., 2011)تر استبيش

، تئوري 1ها شامل تئوري خود انگيزشيهاي متعددي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين تئوريتئوري

 باشد.مي 3ايهاي عاليق حرفهو تئوري تيپ 2اجتماعي حرفه -شناختي

 رضايت در زمينههاي صورت گرفته در بسياري از مطالعات و پژوهش هاي مهمي کهيکي از تئوري

ه نوع باشد. طبق اين نظريتحصيلي مورد استفاده قرار گرفته است، تئوري خود انگيزشي مي از رشته

ها و دوستان در دانشگاه بر انگيزش فرد در کنار عواملي نظير تعامل با اساتيد گروه و با همکالسي

ه تأثيرگذار است. بر طبق اين تئوري، سه متغير خودکارآمدي، ارضاي حس ارتباط از رشت رضايت

از فرد( و ارضاي حس استقالل )داشتن  هاآن)رضايت از تعامل با محيط آموزشي و خانواده و حمايت 

انگيزش فرد و  بر نحوهتوانند حق انتخاب واحدهاي درسي به ميل خود( متغيرهايي هستند که مي

                                                           
1. Self-determination Theory (SDT) 

2. Social Cognitive Career Theory (SCCT) 

3. Holland's RIASEC model 
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-قضاوت   خودکارآمدي به باورها يا  .(Hauser, 2010)تحصيلي تأثير بگذارند  ضايت از رشتهر درنتيجه

خودکارآمدي توان  درواقعاشاره دارد،  هامسئوليتهاي خود در انجام وظايف و هاي فرد به توانايي

هاي شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان براي تحقق اي است که بدان وسيله مهارتسازنده

ها و دستاوردهاي شود. بنابراين، داشتن دانش، مهارتاثربخش ساماندهي مي ايگونهبهاهداف مختلف، 

ي ارهي افراد نيستند، بلکه باور انسان دربهاي مناسبي براي عملکرد آيندهکنندهبينيقبلي افراد پيش

انتخاب  .(Bandura, 1997)باشد بر چگونگي عملکرد خويش مؤثر مي هاآندر انجام هاي خود توانايي

و با توجه  اندبوده روروبهترين تصميماتي است که همواره دانشجويان با آن تحصيلي يکي از مهم رشته

ز ست اباشد ممکن ابه اينکه انتخاب چنين تصميم مهمي بر روي انتخاب شغل آنان نيز تأثيرگذار مي

به افراد  هاآنفشار زيادي را متحمل شوند، براي مقابله با اين فشار و اضطراب  شناختيروانلحاظ 

هم توانند منبع ممنابع حمايتي نياز خواهند داشت. تحقيقات نشان داده که والدين مي عنوانبهديگر 

مطابق  . (Dietrich and Kracke, 2009).هاي تحصيلي و شغلي باشنداين نوع از حمايت در طي دوره

قيم و غيرمست صورتبهتحقيقات قبلي، عوامل محيطي )تعامل با دانشجويان و تعامل با اعضاي گروه( 

 ورتصبهگيري( عوامل انگيزشي )خودکارآمدي، حس ارتباط با ديگران، حس انتخاب آزادانه و تصميم

. (Schenkenfeld, 2017)گذارند دانشجويان از رشته تحصيلي تأثير مي مستقيم بر روي رضايت

Strahan and Crede, 2015)) ي مهم از رشته يک مؤلفه خود مشخص نمودند که رضايت در مطالعه

اثرگذار بر ماندگاري و ادامه تحصيل دانشجويان در دانشگاه بوده و عواملي مانند نوع انگيزش، سازگاري 

عوامل مهم  ازجملهدي و حمايت اجتماعي اي، سازگاري با انتظارات شغلي و اهداف فربا عاليق حرفه

در تحقيقي  (Kim and Kim, 2016) همچنينگردند. تحصيلي محسوب مي اثرگذار بر رضايت از رشته

به اين نتيجه دست يافتند که متغيرهاي « عوامل تأثيرگذار بر رضايت دانشجويان دانشگاه»با عنوان 

ي رشته صحبت کردن، تعامالت اجتماعي ها دربارهيادگيري خود هدايت شده، با دوستان و همکالسي

مطالعه گروهي و موفقيت تحصيلي تأثير مثبتي بر رضايت از ساالن و با اساتيد گروه آموزشي، با هم

خود نشان دادند که بين خودکارآمدي با  در مطالعه (McIlveen et al., 2013)رشته تحصيلي دارند. 

  ي تحصيلي همبستگي بااليي وجود دارد.از رشتهمندي هاي شغلي و رضايتگيريتصميم

رفه اجتماعي ح-تحصيلي وجود دارد، تئوري شناختي  از رشته رضايت در زمينهتئوري ديگري که 

رآمدي اند از: خودکاي تحصيلي عبارتاست. بر اساس اين تئوري، سه متغير اثرگذار بر رضايت از رشته

ري رشته با انتظارات فرد و ميزان دستيابي به اهداف فردي و تحصيلي، سازگا رشته در زمينهفرد 
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بر  اي و محيطيفوق درکنار ساير متغيرهاي فردي، زمينه متغير اصلياي. مطابق اين تئوري سه حرفه

 . (Ezeofor, 2013; Lent et al., 1994)باشند تحصيلي تأثيرگذار مي رضايت فرد از رشته

(Lent et al., 2015)  تحصيلي را در ميان دانشجويان  آمريکا عوامل اثرگذار بر رضايت از رشته در

هاي مهندسي در دو دانشگاه ايالتي مورد مطالعه قرار دادند، نتايج نشان داد که در دو دانشگاه رشته

، ديگرعبارتيبهي تحصيلي دارد. مندي از رشتهترين تأثير را بر روي رضايتمذکور خودکارآمدي بيش

ود ي تحصيلي خهاي رشتهشجوياني که اذعان کرده بودند توانايي باالي در انجام تکاليف و پروژهدان

ي تحصيلي خود داشته و اين متغير در مقايسه با ساير متغيرهاي تري از رشتهبيش دارند، رضايت

ز رک فرد اترين اثر را داشت. ساير متغيرهاي اثرگذار در اين پژوهش شامل ميزان دمطالعه شده بيش

 حمايت اجتماعي از وي در طول تحصيل، سازگاري رشته با انتظارات شغلي فرد، سازگاري رشته

 نيز Singley et al., 2010)) .اي و سازگاري رشته با عاليق فردي بودتحصيلي با اهداف فردي و حرفه

نفر دانشجو مورد  769اي از تحصيلي را در نمونه اجتماعي حرفه رضايت -با استفاده از مدل شناختي

که با استفاده از مدل معادالت ساختاري صورت  هاآني مطالعه قرار دادند. نتايج حاصل از مطالعه

خودکارآمدي، سازگاري رشته با  ازجملهاجتماعي ) -گرفته است نشان داد که متغيرهاي شناختي

حصيلي ت دانشجويان از رشته ايتاي( تأثير مثبتي بر رضاهداف و انتظارات شغلي و اهداف فردي و حرفه

در پژوهش خود با استفاده از تئوري  (Ojeda et al., 2011)و حتي زندگي آنان داشته است. همچنين 

-تحصيلي را در بين دانشجويان مکزيکي اجتماعي حرفه عوامل مؤثر بر رضايت از رشته -شناختي

نشان داد که متغيرهاي خودکارآمدي،  هاآنآمريکايي مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاصل از تحقيق 

 اي تأثير مثبت و معناداريي تحصيلي با اهداف و انتظارات شغلي و اهداف فردي و حرفهسازگاري رشته

 تحصيلي دانشجويان دارند. از رشته بر رضايت

ير ثاي تعامل بين فرد و محيط پيرامونش )مانند گروه آموزشي( و تأهاي عاليق حرفهتئوري تيپ

 ,Holland) نمايدي تحصيلي( را بررسي مياين تعامل بر شخصيت و عاليق فرد )مانند عالقه به رشته

و از  گرفتهشکلبر اساس تعامل با محيط   Hollandشناسي شخصيت در حقيقت تئوري گونه (1985.

هاي ها شامل تيپنمايد؛ اين تيپاين منظر است که شش تيپ شخصيتي مختلف را ارائه مي

گردد. وي معتقد است هر يک از گرايانه، تحقيقي، هنرمندانه، اجتماعي، کارآفرينانه و متعارف ميواقع

مند هستند. بر اين اساس، وي معتقد است هاي تحصيلي خاصي عالقههاي شخصيتي به رشتهاين تيپ

ي تهو از رشاي فرد سازگار باشد، رضايت دانشجي تحصيلي فرد با تيپ شخصيتي حرفهاگر رشته

 تر خواهد بود. اش بيشتحصيلي
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هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته تحصيلي از ديدگاه از رشته ي بين شخصيت و رضايترابطه

ي بين رضايت از رشته، عملکرد تحصيلي و تحت عنوان رابطه (Guan et al., 2006)است. در مطالعه 

ي با تيپ ي تحصيلست يافتند که سازگاري رشتهسازگاري رشته با تيپ شخصيتي به اين نتيجه د

 باشد. شخصيتي و عاليق فرد بر روي رضايت از رشته تحصيلي تأثيرگذار مي

(Logue et al., 2007)  از رشته تحصيلي  هاي شخصيتي ميزان رضايتنشان دادند که ويژگي

د مشخص نمودند دانشجويان خو در مطالعه (Smart et al., 2000)نمايد. بيني ميدانشجويان را پيش

 تطابق داشته باشد و اين تطابق باعث هاآنهاي شخصيتي کنند که با ويژگيهايي را انتخاب ميرشته

در پژوهشي با استفاده  (Tobacyk, 2000)گردد. تحصيلي انتخاب شده مي تري از رشتهبيش رضايت

داري بين تيپ شخصيتي و انتخاب و معنيي مثبت لند نشان داد که رابطهاي هاز تئوري عاليق حرفه

 ي تحصيلي وجود دارد. رشته

ي تحصيلي در بين دانشجويان نظام آموزش عالي، مندي از رشتهاهميت مبحث رضايت باوجود

يران مهندسي در ا -هاي کشاورزي، منابع طبيعي و فنيدر رشته ويژهبهتحقيقات اندکي در اين زمينه 

در پژوهش خود به اين نتيجه دست  (farshchi and Ardalan, 2014)  ازجملهصورت گرفته است، 

       اشد. بيافتند که ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان دانشکده کشاورزي باالتر از حد متوسط مي

هاي حاصل از اين مطالعه بين رضايت از رشته تحصيلي با دستاوردهاي چنين، بر طبق يافتههم

 ,Haj Aboutalebi)داري وجود دارد. و معدل همبستگي مثبت و معنيتحصيلي، انگيزه تحصيلي 

نيز در پژوهش خود نشان داد که معيارهاي شخصي بيشترين تاًثير را بر ميزان رضايت تحصيلي  (2018

  (Sokhtanloo and Bandari, 2017)هاي حاصل از پژوهش دانشجويان داشته است. همچنين، يافته

نشان داد که بين ميزان پيشرفت تحصيلي با ميزان رضايت تحصيلي، انگيزه تحصيلي و ارزيابي از 

 داري وجود دارد.رشته، همبستگي مثبت و معني

يني بتحصيلي دانشگاهي در ايران و وضعيت بازار کار، پيش با توجه به نوع نظام انتخاب رشته

ضوع شايد در بخش آموزش عالي کشاورزي و منابع ي تحصيلي پيچيده است. اين مورضايت از رشته

ها و وجهه پايين التحصيالن اين رشتهبيکاري در ميان فارغ روزافزونطبيعي ايران به علت نرخ 

گونه کشاورزي در ميان جوانان از درجه پيچيدگي باالتري هم برخوردار باشد. در حال حاضر، هيچ

هاي ها و تقاضاي بازار کار رشتهو در دانشگاههماهنگي و انسجامي بين ظرفيت پذيرش دانشج

چنين، عدم رونق اقتصادي کشاورزي، مهندسي وجود ندارد. هم -کشاورزي، منابع طبيعي و فني

التحصيالن، اشباع بخش هاي کشاورزي و منابع طبيعي و عرضه فراوان فارغرشته رويهگسترش بي
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ش خصوصي باعث شده تا در دهه کنوني با دولتي و سياست کاهش نيرو و عدم توان جذب در بخ

ها مواجه باشيم. بنابراين، توجه به اين موضوع در آموختگان اين رشتهبحران شديد بيکاري دانش

روري ها بسيار الزم و ضشرايط کنوني نظام آموزش عالي کشاورزي و منابع طبيعي و بازار کار اين رشته

 ايتهاي مختلف، رضتا با استفاده از تلفيقي از تئورياست  درصدداست. بر اين اساس، تحقيق حاضر 

 يهاي کشاورزي و منابع طبيعي بررسي نموده و نتيجهتحصيلي را در بين دانشجويان رشته از رشته

مهندسي مقايسه نمايد تا به اين سؤال مهم پاسخ دهد که در شرايط  -فني     هاي حاصله را با رشته

-ايترض ازنظرتفاوتي بين دانشجويان اين دو بخش از نظام آموزش عالي کنوني نظام آموزش عالي چه 

 از مشخص گردد که چه عواملي بر روي رضايت حالدرعيني تحصيلي وجود داشته و مندي از رشته

 بايد اذعان نمود که انتخاب رشته شدهبيانتحصيلي در ايران تأثير دارند؟ عالوه بر مطالب  رشته

 يترين تصميمات هر فرد در طول زندگي مطرح است که نيازمند انگيزهيکي از مهم عنوانبهتحصيلي 

تواند منبع اين انگيزه و تداوم ادامه و تحصيلي مي مندي از رشتهقوي براي يادگيري است. رضايت

را بر  ندمدتيبلتحصيلي تأثيرات  پيشرفت تحصيلي باشد. با توجه به اين مطالب انتخاب يک رشته

ات ترين تصميميکي از مهم عنوانبههاي مختلف زندگي دانشجويان خواهد گذاشت و توجه به آن جنبه

 است. بااهميتزندگي بسيار 

ي تهمندي از رشترين عوامل مؤثر بر رضايتبا توجه به مطالب فوق، اين تحقيق بر آن است تا عمده

از  اي تأثيرگذار بر رضايتي و زمينهنگر عوامل فردتحصيلي دانشجويان را بررسي و با رويکردي جامع

ريزان نظام آموزشي قرار دهد. بنابراين، توجه تحصيلي آنان را مشخص نمايد و در اختيار برنامه رشته

      ايهي تحصيلي دانشجويان رشتهتواند با تعيين ميزان رضايت از رشتهبه نتايج اين پژوهش مي

 چنين، شناسايي عوامل اثرگذار بر رضايت از رشتههممهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي و  -فني

ختيار ها در اهاي آموزشي اين دانشکدهمبناي براي بهبود و اصالح برنامه عنوانبهتحصيلي دانشجويان 

 ريزان نظام آموزشي قرار گيرد.گران و برنامهتدوين

سي، مهند -هاي فنيدانشکدهدر قالب يک تصوير کلي براي تواند مي تنهانهنتايج اين پژوهش 

 ز رشتها هاآنسنجش ميزان رضايت دانشجويان  منظوربهکشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان 

را در جهت شناسايي عوامل اثرگذار بر  هاآنتواند تحصيلي خود مورد استفاده قرار گيرد، بلکه مي

 ي، اين پژوهش اهميت رضايت از رشتهرضايت از رشته تحصيلي دانشجويان خود کمک نمايد. از طرف

د را شاکثر تحقيقات مرتبط با آن معطوف به کشورهاي اروپايي و آمريکاي مي ازاينپيشتحصيلي که 
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تر ساخته و توجه مؤسسات آموزش عالي را به سنجش رضايت از رشته در کشورمان ايران برجسته

 رکز خواهد نمود. هاي خود و شناسايي عوامل مؤثر بر آن متمتحصيلي رشته

، چارچوب مفهومي پژوهش بر اساس بررسي تحقيقات گذشته و گفتهپيشبا توجه به مطالب 

 صورتبهاي هولند اجتماعي حرفه، تئوري خود انگيزشي و عاليق حرفه -تلفيق سه مدل شناختي

 ارائه شده است. 1شکل 

 (: چارچوب مفهومي پژوهش۱شکل )

 ، هدف کلي پژوهش حاضر بررسي عوامل تأثيرگذار بر ميزان رضايت شدهگفتهبا توجه به مطالب 

حصيلي ت مهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان از رشته -هاي فنيدانشجويان دانشکده

 باشد. در راستاي دستيابي به هدف فوق، اهداف اختصاصي زير در نظر گرفته شده است:خود مي

 گاري رشته با اهداف و انتظارات شغلي بر رضايت از رشته تحصيلي؛. سنجش ميزان تاًثير ساز1

 تحصيلي خود؛ دانشجويان  از رشته . بررسي عوامل اجتماعي اثرگذار بر رضايت2
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 هاي شخصيتي بر رضايت از رشته تحصيلي؛اي و ويژگي. تأثير ميزان تطابق عاليق حرفه3

 تحصيلي؛ از رشته . بررسي ميزان تأثير عوامل انگيزشي بر رضايت4

 هاي دانشجويان در زمينه ابعاد مختلف رشته تحصيلي. بررسي ميزان تاًثير توانايي5

 )خودکارآمدي( بر رضايت از رشته تحصيلي؛

 . سنجش ميزان تاًثير عالقه به رشته تحصيلي بر رضايت از رشته تحصيلي؛6

ت از رشته شان بر رضايرشته تحصيلي. بررسي ميزان تاًثير نگرش دانشجويان نسبت به بازار کار 7

 تحصيلي

 شناسي پژوهشروش

باشد. روش پژوهش مورد استفاده الف( روش تحقيق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي مي

هاي چهارم، ششم و همبستگي بوده و جامعه آماري شامل کليه دانشجويان ترم -پيمايش توصيفي

مهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان در سال  -هاي فنيهشتم کارشناسي رشته

 ده از فرمول کوکراننفر است. نمونه اين پژوهش با استفا 2313به تعداد   1396-97تحصيلي 

  (𝑛 = (
𝑧2 𝑝𝑞 𝑁

𝑑2 (𝑁−1)+ 𝑧2 𝑝𝑞
گيري، حجم نفر بدست آمد که جهت کاهش خطاي نمونه 200تعداد  

ري گيها، در اين پژوهش از روش نمونهبا توجه به تفکيک دانشکدهنفر افزايش يافت.  212نمونه به 

در هر طبقه )دانشکده( استفاده شده و براي برآورد تعداد نمونه  منظوربهاي )انتساب متناسب( طبقه

𝑛ℎ تعيين تعداد نمونه در هر دانشکده از فرمول  = n (
𝑁ℎ

𝑁
حجم نمونه  1گرديد. در جدول استفاده  (

 به تفکيک دانشکده و ترم تحصيلي ذکر گرديده است. 

 (: حجم نمونه انتخاب شده به تفکيک دانشکده و ترم تحصيلي۱جدول )

ترم 

 تحصيلي

 کل دانشکده

 منابع طبيعي کشاورزي مهندسي -فني

 39 چهارم

26 

20 

85 

24 

30 

39 

93 

8 

12 

14 

34 

71 

68 

73 

212 

 ششم

 هشتم

 کل

 

 نوانعبه: در اين مطالعه رضايت از رشته تحصيلي هاآنگيري پ( متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه

متغير وابسته مورد سنجش قرار گرفت. متغيرهاي مستقل اين تحقيق شامل عالقه به رشته تحصيلي، 
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هاي اجتماعي، خودکارآمدي، سازگاري رشته با اهداف و انتظارات شغلي، نگرش نسبت به بازار حمايت

 زکار، انگيزه تحصيلي و سازگاري بين رشته تحصيلي با تيپ شخصيتي بود. جهت سنجش هر يک ا

 21خيلي کم،  20تا  0اي صفر تا صد ) متغيرهاي مستقل تحقيق و متغير وابسته از دو مقياس فاصله

خيلي زياد( و طيف ليکرت )کامالً مخالفم  100تا  81زياد و  81تا  61متوسط،  61تا  41کم،  41تا 

در  هشدطراحي يهامقياساز  اگرچهتا کامالً موافقم( استفاده گرديد. براي سنجش متغيرهاي تحقيق 

استفاده از طيف ليکرت از مقياس صد نمره استفاده شد.  جايبهادبيات تحقيق استفاده شده است؛ 

اي رفتار متغيرهاي فاصله عنوانبه هاآنهاي ليکرت اين است که با هاي مقياسيکي از محدوديت

اي ج. در تحقيق حاضر بهها با اشکاالتي مواجه هستنددر اين صورت اين مقياس کهدرحاليگردد مي

 برطرفهاي موجود در مقياس ليکرت اي استفاده شد تا نارساييطيف ليکرت از مقياس صد نمره

)بله،  صورتبهگويه و  48چنين، متغير سازگاري بين رشته تحصيلي با تيپ شخصيتي با گردد. هم

 خير( مورد سنجش قرار گرفت.

 صورتبدينهاي پژوهش، پرسشنامه استاندارد بود. گردآوري دادهها: ابزار داده گردآوريج( ابزار 

اي هدر پرسشنامه مربوط به اين تحقيق، از مقياس کاررفتهبههاي که جهت سنجش هر يک از مقياس

 ,Ryan and Connell)انگيزشي -خود ،(Nauta, 2007) رضايتمندي از رشته تحصيلي ازجملهاستاندارد 

 Pascarella and) هاي اجتماعي حمايت (،Larson et all., 1994مدي )، خودکارآ(1989

Terenzini,1980)مندي به رشته تحصيلي و سازگاري رشته تحصيلي با اهداف و انتظارات ، عالقه

استفاده  (Holland, 1985)هاي شخصيتي هولند و مدل تيپ(French and Oakes, 2004) شغلي

متخصصان رشته ترويج و آموزش کشاورزي استفاده شد  ازنظرجهت سنجش روايي پرسشنامه گرديد. 

( که همگي از پايايي 2هاي مختلف با محاسبه آلفاي کرونباخ آزمون گرديد )جدول و پايايي مقياس

  بااليي برخوردار بودند.
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 در تحقيق کاررفتهبههاي (: پايايي مقياس2جدول )

 تعداد گويه مقدار آلفاي کرونباخ مقياس

 تحصيلي رضايت از رشته

 تحصيلي ميزان عالقه به رشته

 هاي اجتماعيحمايت

 خودکارآمدي

 سازگاري رشته با اهداف شغلي

 نگرش نسبت به بازار کار

 انگيزه دانشجو از انتخاب رشته

88/0 
74/0 
76/0 
79/0 
90/0 
91/0 

81/0 

6 

6 

8 

6 

9 

4 

13 

 

هاي است، مقدار آلفاي کرونباخ تمامي مقياسهاي مندرج در جدول نمايان که از داده طورهمان

هاي بکار رفته است که نشان از قابليت اعتماد باالي مقياس 70/0در پرسشنامه باالتر از  شدهطراحي

 منظوربهبهره گرفته شد.  AMOSو  SPSS افزارنرمهاي آماري از دو داده وتحليلتجزيهدارد. جهت 

ي متغيرها قبل از انجام تحليل استنباطي چک شدند و از اين ، تمامشدهگمهاي پرت و بررسي داده

چنين، قبل از انجام تحليل مسير، با استفاده از روش ها وجود نداشت. همنظر مشکلي در ميان داده

کنترل  هم خطينرمال بودن چند متغيره و عدم وجود چند  ازنظرها رگرسيون چند متغيره، داده

چنين، نشان داد که توزيع اشتباهات رگرسيوني نرمال بوده و همهاي رگرسيون گرديدند. خروجي

وجود ندارد. با  خطيهمنشان داد که بين متغيرهاي مستقل چند  هم خطيهاي بررسي چند شاخص

 گردد.هاي مربوطه خودداري ميتوجه به محدوديت حجم مطالب از ذکر خروجي
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 هاي تحقيقيافته

 نشان داده شده است. 3هاي توصيفي در جدول يافته

 هاي توصيفي تحقيق(: يافته۳جدول )

 نما                              تغييرات(      انحراف معيار               حداقل         حداکثر     ضريب 100نام متغير                               ميانگين )از 

 67/34              100          67/11                  78/23           57/68 مهندسي(   -تحصيلي )فني از رشته رضايت

        90/43             100              5                     60/23          75/53   تحصيلي )کشاورزي(        از رشته رضايت

   35/43             100             67/6                 22/22           25/51تحصيلي )منابع طبيعي(      رضايت از رشته

                                      20/37             100           52/10                 62/23           48/63      ميزان عالقه به رشته تحصيلي            

                    89/37             100             50/3                17/20        22/53               هاي اجتماعي              حمايت

 72/29              100            67/6                 81/16           55/56      خودکارآمدي                                 

 14/39              100            33/3                61/21            20/55                 ليسازگاري رشته با اهداف شغ

 72/67              100              5                27/17           50/25                         نگرش نسبت به بازار کار

 انگيزه دروني              -                    -                 -                      -                  -    ندسي(                          مه-ني)فانگيزه 

 انگيزه بيروني             -                    -                 -                      -                  -                                   انگيزه )کشاورزي( 

 انگيزه بيروني             -                   -                  -                      -                  -   عي(                            انگيزه )منابع طبي

 

و  اورزي و منابع طبيعي در حد متوسطکشهاي دانشجويان رشته 3هاي جدول مطابق با يافته

ي تحصيلي خود رضايت دارند ( از رشته57/68مهندسي در حد زياد ) -هاي فنيدانشجويان رشته

و رضايت از رشته تحصيلي  75/53)ميانگين رضايت از رشته تحصيلي دانشجويان دانشکده کشاورزي 

دهد دانشجويان ست آمده نيز نشان ميهاي بدميانگين. (25/51دانشجويان دانشکده منابع طبيعي 

ي تحصيلي خود در مقايسه با دانشجويان مندي باالتري از رشتهمهندسي رضايت -هاي فنيرشته

با توجه به ميانگين بدست آمده ميزان عالقه دانشجويان به هاي کشاورزي و منابع طبيعي دارند. رشته

      هاي اجتماعي در اين پژوهش شامل تباشد. متغير حمايشان در حد زياد ميرشته تحصيلي

-ها در دانشگاه ميو همکالسي علميهيئتهاي خانواده، دوستان و آشنايان، ارتباط با اعضاي حمايت

هاي اجتماعي متوسط است. با توجه به مقادير مندرج در ميزان حمايت 3باشد که با توجه به جدول 

ان هايشهاي خود در انجام تکاليف و مسئوليتتواناييباور دانشجويان به توان گفت که مي 3جدول 

دهد سازگاري رشته با اهداف و انتظارات شغلي دانشجويان مشاهده ميانگين نشان مي باشد.متوسط مي

استناد به ميانگين نگرش نسبت به بازار کار، بيانگر وضعيت نامناسب  طورکليبهدر حد متوسط است. 



 1400 170 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                              فصلنامه تدريس پژوهي        

 

باشد. اين موضوع در خصوص دانشجويان مورد تحصيلي مورد مطالعه مي هايبازار کار در زمينه رشته

 در رابطه با بحران بيکاري و تغييرات سريع در زمينه اقتصادي و اجتماعي باشد.تواند مطالعه مي

مهندسي از انگيزه دروني در انتخاب رشته تحصيلي  -دهد اکثر دانشجويان فنيمشاهده نما نشان مي

هاي کشاورزي و منابع طبيعي حاکي چنين، نماي بدست آمده براي دانشکدهاند. همخود برخوردار بوده

شان ليهاي تحصيها انگيزه بيروني را دليلي براي انتخاب رشتهاز آن است که دانشجويان اين دانشکده

 اند.عنوان نموده

در پژوهش ند. شد وتحليلتجزيه AMOS افزارنرمها از روش تحليل مسير و با استفاده از داده

 حاضر دو مدل آورده شده است. 

 .انداي است که تمام متغيرهاي مستقل وارد مدل شدهمدل اوليه تحليل مسير مربوط به مرحله

  نشان داده شده است. 2مدل مسير حاصله در شکل

 

 (: مدل اوليه تحليل مسير متغيرهاي مؤثر بر رضايت از رشته تحصيلي دانشجويان2شکل )
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 ارائه شده است. 4حاصل از مدل کلي در جدول نتايج 

 برازش کلي مدل برآورد شده -4جدول 

 شاخص                                         مقدار آماره

 910/12 کاي اسکور

 4              درجه آزادي

               012/0                                      داريمعنيسطح 

دهد مقدار آماره کاي اسکور برابر با بدست آمده از برازش کلي مدل برآورد شده نشان مينتايج 

باشد. بنابراين، نتايج حاصل از جدول فوق نشان دار ميمعني 0/0 5بدست آمده که در سطح  910/12

 استفادهقابلهاي بدست آمده مناسب نبوده و دهد که مدل برآورد شده با توجه به مقدار آمارهمي

داري يک سري از هاي کاي اسکور، درجه آزادي و سطح معنينيست. اکنون بايستي براي بهبود آماره

توان براي اصالح مدل فوق، ( حذف نمود. بنابراين، مي1روابط تحليل مسيري را در مدل شماره )

دل دار نيست را از مه معنيبر متغير وابست هاآندار نيستند يا تأثير متغيرهاي که داراي اثرات معني

دار نبودند و انجام مجدد تحليل مسير مدل نهايي حذف نمود. لذا، پس از حذف مسيرهاي که معني

  .درآمد 3تحليل مسير به شرح شکل شماره 

 

 تحصيلي دانشجويان (: مدل نهايي تحليل مسير متغيرهاي مؤثر بر رضايت از رشته۳شکل )



 1400 172 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                              فصلنامه تدريس پژوهي        

 

 نشان داده شده است.  5جدول نتايج حاصل از مدل کلي در 

 (: برازش کلي مدل برآورد شده۵جدول )

 شاخص                                               مقدار آماره

 936/1 کاي اسکور

 3                                             درجه آزادي 

 58/0                                     داريمعنيسطح 

 0/0 5بدست آمده که در سطح  936/1، مقدار آماره کاي اسکور برابر با 5با توجه به جدول 

هاي برازش شاخص 6در جدول  .گردددار نشده است. بنابراين برازش مناسب مدل تأييد ميمعني

 مدل ارائه شده است. 

 هاي برازش مدل(: شاخص۶جدول )

 داريمعنيشاخص                                                   مقدار آماره                    سطح 

 CMIN/DF)                )         64/0                             58/0کاي اسکور نسبي 

 -                               84/6                    (RMR)ماندها  ميانگين مجذور پس

 -                              99/0                                     (GFI)شاخص برازندگي

 -                             97/0                    (AGFI)برازندگي شدهتعديلشاخص 

 -                            001/0  (RMSEA)خطاي تقريبريشه دوم برآورد واريانس 

 64/0با  برابر نسبي کاي اسکور آماره مقدار دهد،جدول فوق نشان مي در مدل برازش هايمشخصه

       باشد. کاي اسکور نسبي نسبتاً پايين و مقدار سطح مي 58/0داري برابر با و مقدار سطح معني

دهد مدل از برازش خوبي برخوردار است. ميانگين مجذور نشان مي 05/0تر از داري بزرگمعني

نمايد. باشد؛ ميزان پايين اين شاخص نيز برازش مناسب مدل را تأييد ميمي 84/6برابر  ماندهاپس

دهد مدل داراي است، که اين شاخص نيز نشان مي 99/0شاخص برازندگي بدست آمده براي مدل 

باشد. مقدار ريشه مدل مي -متناسب شاخص برازش نشانگر مناسب داده برازش خوبي است. مقادير

کند مدل از برازندگي بدست آمده است، که تأييد مي 001/0دوم برآورد واريانس خطاي تقريب برابر با 

دهند که اين پژوهش نشان مي 6هاي برازش مدل در جدول خوبي برخوردار است. بنابراين، شاخص

يق اجتماعي حرفه و عال -و زيربناي متغيرهاي سه تئوري خودانگيزشي، شناختيبا مدل تحليل مسير 

 اي هولند برازش متناسبي دارد.حرفه
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ي را ي تحصيلمدل رضايت از رشته استانداردشدهو کل  غيرمستقيم( اثرت مستقيم، 9و 8، 7جداول )

 دهند.نشان مي

 بر روي رضايت از رشته تحصيلي مدل مستقل متغيرهاي استانداردشده مستقيم (: اثرات7جدول )

 نگرش نسبت به بازار کار             انگيزه        خودکارآمدي       سازگاري رشته با اهداف شغلي          عالقهمتغير    

                40/0                                     39/0                      19/0            18/0         00/0 اثر مستقيم

بر روي رضايت از رشته  مدل مستقل متغيرهاي استانداردشده غيرمستقيم(: اثرات ۸جدول )

 تحصيلي

 سازگاري رشته با اهداف شغلي          عالقه     نگرش نسبت به بازار کار        انگيزه         خودکارآمدي   متغير   

                         00/0                                20/0                  - 0/0 5            29/0               28/0         اثر غيرمستقيم

 

 از رشته تحصيلي بر روي رضايت مدل مستقل متغيرهاي استانداردشده (: اثرات کل9جدول )

 نگرش نسبت به بازار کار        انگيزه      خودکارآمدي       سازگاري رشته با اهداف شغلي          عالقهمتغير       

                         40/0                       60/0                          14/0             47/0                        28/0              اثر کل

در مدل، سازگاري رشته  واردشدهدهد از ميان متغيرهاي مستقل نشان مي 9هاي جدول داده

ترين تأثير را در رضايت از رشته تحصيلي دانشجويان دارد تحصيلي با اهداف و انتظارات شغلي، بيش

باشد. دومين متغير تأثيرگذار مي β=60/0از رشته تحصيلي برابر با  و مقدار کل اثر اين متغير بر رضايت

رين تأثير ترهاي مستقل اثرگذار به ترتيب بيشباشد. ساير متغيمندي از رشته انگيزه ميبر رضايت

ول با توجه به جدباشد. شامل عالقه به رشته تحصيلي، نگرش نسبت به بازار کار و خودکارآمدي مي

ان تحصيلي دانشجوي از رشته ي نهايي براي رضايتشود. معادلهي رگرسيوني نوشته ميفوق، معادله

 منابع طبيعي دانشگاه کردستان به شرح زير است:مهندسي، کشاورزي و  -هاي فنيدانشکده

+ 47/0+ انگيزه40/0مندي به رشته+ عالقه28/0+ نگرش نسبت به بازار کار رشته  خودکارآمدي 14/0

 تحصيلي از رشته رضايت =60/0نتايج مورد انتظار
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  گيريبحث و نتيجه

        هاي اين پژوهش با هدف بررسي عوامل مؤثر بر رضايت از رشته تحصيلي دانشجويان دانشکده

، 9مهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان انجام شده است. بر اساس جدول  -فني

را بر ر ترين تأثيتوان سازگاري رشته با اهداف و انتظارات شغلي را اولين متغيري دانست که بيشمي

يک واحد افزايش و تغيير در  کهطوريبهتحصيلي دانشجويان داشته است،  از رشته ميزان رضايت

ي تهاز رش شود تا ميزان رضايتميزان سازگاري رشته با اهداف و انتظارات شغلي دانشجويان باعث مي

ل است که يکي از عوام شدهبيان کراتبهافزايش يابد. در تحقيقات گذشته  60/0 اندازهبهتحصيلي آنان 

تحصيلي در بين دانشجويان آموزش عالي، ميزان سازگاري  مندي از رشتهاثرگذار بر سطح رضايت

 ;Lent et al., 2015; Ojeda et al., 2011  ازجملهرشته با اهداف و انتظارات شغلي دانشجويان است )

Singley etal., 2010) .روند کلي موجود در  تأييدکنندهحاضر  بنابراين، از اين منظر نتيجه تحقيق

ز ا ترين عامل اثرگذار بر رضايت، تحقيقي که اذعان داشته باشد مهمحالبااينادبيات تحقيق است. 

 گرچهاتحصيلي سازگاري رشته با اهداف و انتظارات شغلي است يافت نشد. در ادبيات تحقيق  رشته

ت اما شده اس بردهنامتحصيلي  مندي از رشتهرضايت کنندهتعيينيکي از عوامل  عنوانبهاز اين عامل 

 عنوانبهعمدتًا در رأس عوامل اثرگذار قرار نداشته و معموالً عوامل ديگري )مانند خودکارآمدي( را 

اند. لذا، از اين منظر نتيجه تحقيق حاضر با ادبيات تحقيق سازگاري نداشته ذکر کرده عاملترين مهم

ه چه کفرهنگي در شناسايي اين -دهد که زمينه جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و اجتماعيو نشان مي

تحصيلي دارند، بسيار اثرگذار است. سازگاري با  مندي از رشتهترين تأثير را بر رضايتعواملي بيش

زار اي بحث اشتغال و باهميت و نقش اثرگذار و کليه کنندهبيان طورکليبهاهداف و انتظارات شغلي 

دهد که در شرايط کنوني نظام ، نتيجه حاصله نشان ميديگرعبارتيبهکار در رضايت شغلي است. 

ي التحصيلپذيري بعد از فارغتر از همه بر اساس احتمال اشتغالآموزش عالي ايران، دانشجويان بيش

 ي مانند عالقه وکنند نه بر اساس مواردتحصيلي خود قضاوت مي مندي از رشتهدرباره ميزان رضايت

ود خ موردنظري گردد که افراد قبل از ورود به دانشگاه و انتخاب رشتهخودکارآمدي. لذا، پيشنهاد مي

نين، چالتحصيلي آگاه بوده و همهاي دانشگاهي بعد از فارغشان در رشتهنسبت به ميزان اشتغال پذيري

ي تحصيلي که جود در ارتباط با رشتهآگاهي خود را نسبت به تعداد مشاغل موجود و نوع مشاغل مو

 نمايند افزايش دهند.انتخاب مي

ترين تأثير را بر ميزان رضايت از انگيزه انتخاب رشته تحصيلي دومين متغيري است که بيش

 اگر انگيزه فرد از انتخاب رشته تحصيلي از حالت کهطوريبهي تحصيلي دانشجويان داشته است، رشته
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يابد. افزايش مي 47/0 اندازهبهي تحصيلي  مندي از رشتهتغيير پيدا کند ميزان رضايتبيروني به دروني 

مهندسي که از انگيزه دروني در زمينه انتخاب رشته -هاي فنيبر اين اساس، دانشجوياني رشته

ي اهي تحصيلي خود نسبت به دانشجويان رشتهمندي باالتري از انتخاب رشتهاند رضايتبرخوردار بوده

 يرغبتي و اجبار )انگيزه بيروني( دست به انتخاب رشتهکشاورزي و منابع طبيعي که از روي بي

د گويناند خواهند داشت. نتيجه بدست آمده با روند موجود در تحقيقاتي که ميتحصيلي خود زده

 ;Schenkenfelde, 2017 ازجملهتحصيلي دارد ) داري بر رضايت از رشتهانگيزه تأثير مستقيم و معني

Reis et al., 2000 )گردد تدابيري انديشيده شود تا متقاضيان مطابقت دارد. بر اين اساس پيشنهاد مي

مهندسي با رضايت خاطر و به ميل خود )انگيزه دروني(  -آموزش عالي کشاورزي، منابع طبيعي و فني

ساير اهداف ديگر )انگيزه  ميلي و يااقدام به انتخاب رشته تحصيلي کنند نه از روي اجبار و با بي

ي تر متقاضيان آموزش عالتر و دقيقتواند آشنايي بيشبيروني(. يک راهکار مناسب در اين زمينه مي

 هاي تحصيلي از طرق مختلف باشد. هاي مذکور با کاربرد و محتواي هر يک از رشتهرشته

 ز رشتها بر ميزان رضايتترين تأثير را مندي به رشته نيز سومين متغيري است که بيشعالقه

مندي يک واحد افزايش يا تغيير در ميزان عالقه کهطوريبهتحصيلي دانشجويان داشته است، 

افزايش يابد.  40/0 اندازهبهي تحصيلي آنان از رشته شود تا ميزان رضايتدانشجويان باعث مي

محتواي دروس رشته، دروس تخصصي اند که به مطالب و ، دانشجوياني که اذعان کردهديگرعبارتيبه

مند هستند. نتيجه بدست آمده با نتيجه ي تحصيلي خود عالقههاي مربوط به رشتهرشته و شغل

مندي مشخص نمودند عالقه که ( Lent et al., 2013; Barkley and Parrish, 2005)حاصل از تحقيق 

شود، يي تحصيلي مدانشجويان از رشته ي تحصيلي منجر به رضايتهاي مختلف رشتهدر انجام فعاليت

نتخابي ا شود که داوطلبان قبل از ورود به دانشگاه، درباره رشتهمطابقت دارد. در اين راستا پيشنهاد مي

ناختي اي که هيچ شتواند نسبت به رشتهخود شناخت و معرفت کافي را داشته باشند زيرا داوطلب نمي

يکي از افراد مؤثر در اين  عنوانبهتوانند راين، مشاورين مدرسه ميمند باشد. بناباز آن ندارد، عالقه

 آموزان کمک کنند.زمينه به دانش

تحصيلي در ميان اين گروه از دانشجويان آموزش  از رشته يکي ديگر از عوامل اثرگذار بر رضايت

ق، ل از تحقيهاي حاصباشد. با توجه به يافتهعالي نگرش نسبت به بازار کار رشته تحصيلي مي

از وضعيت خوبي برخوردار نيست. اين  هاآنتحصيلي  که بازار کار در زمينه رشته معتقدنددانشجويان 

تواند در رابطه با نامناسب بودن بازار کار در ايران، بحران بيکاري و تغييرات سريع در زمينه موضوع مي

دهد که در شرايط کنوني نظام نشان مي، نتيجه حاصله ديگرعبارتيبهاقتصادي و اجتماعي باشد. 
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التحصيلي به مشاغل آموزش عالي ايران ساختار بازار کار و ميزان دسترسي دانشجويان بعد از فارغ

م يا عد تواند رضايتدر مراکز کاري مي هاآنپذيري شان و ميزان اشتغالمرتبط با رشته تحصيلي

رار دهد. در تحقيق حاضر، نگرش نسبت به بازار کار را تحت تأثير ق هاآنتحصيلي  از رشته رضايت

 اش تحت تأثير قرار دهد؛تحصيلي دانشجو را از رشته تواند رضايتيک عامل محيطي که مي عنوانبه

 (Kanno and Koesice, 2010مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصله، با نتايج حاصل از تحقيقات 

Cha, 2003;) مشاوران مدارس در مقطع  گردد که معلمان وپيشنهاد مي مطابقت دارد. بنابراين

اه التحصيل شدن از دانشگآموزان را نسبت به اين مسئله آگاه نمايند که بعد از فارغدانشدبيرستان 

بخش خصوصي  پذيري درنبايستي الزاماً به فکر اشتغال در بخش دولتي باشند بلکه بايد توانايي اشتغال

داشته باشند. زيرا هنوز هم بسياري از دانشجويان بر اساس اميد به استخدام هاي خصوصي را و شرکت

به  شوند پس از مدتيدر دانشگاه پذيرفته مي کهوقتينمايند. لذا، در بخش دولتي انتخاب رشته مي

در طول زمان بسياري از  درنتيجهرسند که شانس چنداني براي استخدام شدن ندارند اين نتيجه مي

هند. داند از دست ميي تحصيلي که انتخاب نمودهعالقه و رضايت خود را نسبت به رشته دانشجويان

، از همان ابتدا به اين باور برسند که بايستي خود را براي کارآفريني آماده کنند آنگاه شايد کهدرحالي

ت از دسشان ي تحصيليدر طول دوران تحصيل در دانشگاه، عالقه و رضايت خود را نسبت به رشته

 آموزان وندهند. بنابراين، يکي از اهداف نظام آموزش عالي بايد تقويت روحيه کارآفرينانه در دانش

يلي خود رشته تحص در زمينهموفق  وکارکسبالتحصيلي يک دانشجويان باشد تا بتوانند بعد از فارغ

 اندازي نمايند.راه

تحصيلي دارد،  دانشجويان از رشتهآخرين متغيري که تأثير معناداري بر ميزان رضايت 

يک واحد افزايش و تغيير در ميزان خودکارآمدي دانشجويان باعث  کهطوريبهخودکارآمدي است، 

افزايش يابد. بدين معنا که هر چه باور  14/0 اندازهبهاز رشته تحصيلي آنان  شود تا ميزان رضايتمي

-صيليتر باشد، از رشته تحتحصيلي مثبت اد مختلف رشتهاش در زمينه ابعو اعتقاد فرد درباره توانايي

از  است که يکي شدهبيانمکرر  طوربهتري خواهد داشت. در تحقيقات گذشته نيز اش رضايت بيش

تحصيلي در بين دانشجويان آموزش عالي، خودکارآمدي  از رشته عوامل اثرگذار بر سطح رضايت

 (.Mcilveen et al., 2013; lent et al., 2007; DeWitz and Walsh, 2002دانشجو است )مانند 

ها و تجهيزات آموزشي و گيري از برنامهگردد مدارس و مؤسسات آموزش عالي با بهرهپيشنهاد مي

آموزان و دانشجويان مناسب در تمامي مقاطع تحصيلي عامل خودکارآمدي را در دانش آموزشيکمک

 ارتقاء دهند. 
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ي و ي تحصيلي و تيپ شخصيتي فرد تأثيري بر سطح رضايتسازگاري بين رشتهها، با توجه به يافته

ه اين دهنده اين است، ک، نتيجه تحقيق حاضر نشانديگرعبارتيبهاش نخواهد داشت. تحصيلي از رشته

ي کننده رضايت از رشتهيک عامل تعيين عنوانبهچنين، يک عامل اثرگذار و هم عنوانبهعامل 

 تواند مربوط به شرايطگردد. دليل اين امر ميميان اين گروه از دانشجويان محسوب نميتحصيلي در 

شان عبور از سد کنکور و رسيدن به دانشگاه است فرهنگي و اجتماعي جامعه باشد که اکثر افراد هدف

ازگار سهاي شخصيتي آنان نمايند با عاليق و ويژگيمهم که آيا رشته تحصيلي که انتخاب ميو به اين 

ند اطور که در فصل اول اشاره گرديد چند مطالعه اشاره نمودهکنند.  همانباشد يا خير توجهي نميمي

که اين متغير )سازگاري رشته تحصيلي با تيپ شخصيتي( تأثيري بر رضايت از رشته تحصيلي ندارد. 

تي و رشته ن تيپ شخصياند که سازگاري بيالبته تعداد ديگري نيز از تحقيقات گذشته نتيجه گرفته

 ;Logue et al., 2007; Guan et al., 2006 ازجملهداري دارد )تحصيلي بر رضايت از رشته تأثير معني

Tobacyk, 2000  .)  .بنابراين، در اين زمينه هنوز در ادبيات تحقيق تناقض وجود دارد 

ر سطح داري بماري معنيبر اساس نتايج حاصل از تحقيق، متغير ديگري که در اين تحقيق تأثير آ

مهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي ندارد؛ عامل  -هاي فنيتحصيلي دانشجويان رشته رضايت از رشته

هاي اجتماعي است. دليل اصلي عدم تأثير اين متغير بر رضايت از رشته تحصيلي در تحقيق حمايت

دانشجويان مطالعه شده  اقاتفبهحاضر اين است که طبق آمار توصيفي بدست آمده اکثريت قريب 

اذعان داشتند که حمايت اجتماعي از آنان در زمينه رشته انتخاب شده در حد متوسط است لذا فارغ 

اجتماعي در حد متوسط از وي حمايت صورت  ازنظراز رضايت يا عدم رضايت فرد از رشته تحصيلي، 

اجتماعي  هاياطع در مورد تأثير حمايتق طوربهتوان گيرد. بنابراين بر اساس نتايج اين تحقيق نميمي

 فبرخالاز فرد بر روي رضايت از رشته تحصيلي قضاوت نمود. نتيجه بدست آمده از تحقيق حاضر 

 وانعنبههاي اجتماعي باشد؛ زيرا در تحقيقات گذشته عامل حمايتروند موجود در ادبيات تحقيق مي

دد گريان دانشجويان آموزش عالي محسوب ميي تحصيلي در ميک عامل اثرگذار بر رضايت از رشته

 ,kim and kim, 2016; Strahan and Crede, 2015; Komarraju et al., 2010; Darlington)مانند

2008.) 

ي ااجتماعي حرفه و عاليق حرفه-کارگيري سه تئوري خودانگيزشي، شناختيدر اين پژوهش با به

هاي اجتماعي، خودکارآمدي، سازگاري رشته تحصيلي، حمايتعالقه به رشته هولند تأثير متغيرهاي  

با اهداف و انتظارات شغلي، نگرش نسبت به بازار کار، انگيزه تحصيلي و سازگاري بين رشته تحصيلي 

تأثير  گرچهااز رشته تحصيلي مورد مطالعه قرار گرفت. در تحقيقات قبلي  بر رضايت با تيپ شخصيتي
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از رشته تحصيلي تنها با استفاده از يک تئوري يا مدل بررسي  بر رضايتهر يک از متغيرهاي مذکور 

ر از رشته تحصيلي( را د شده است اما پژوهش حاضر تأثير تمامي متغيرها بر متغير وابسته )رضايت

 و انتظاراتچارچوب مفهومي مورد آزمايش قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد سازگاري رشته با اهداف 

ين تأثير را بر رضايت از رشته تحصيلي در ميان اين گروه از دانشجويان آموزش عالي ترشغلي بيش

 صورتبهو هم  مستقيم صورتبهشغلي هم  و انتظاراتسازگاري رشته با اهداف  کهطوريبهدارد؛ 

جو از گردد ميزان رضايت دانشغيرمستقيم از طريق تأثيرگذاري بر عالقه به رشته تحصيلي، باعث مي

 تر گردد. اش بيشتحصيلي رشته

توان نتيجه گرفت اگر دانشجويان از انگيزه دروني در زمينه انتخاب براساس نتايج بدست آمده مي

اند خواهند داشت. در اين رشته برخوردار باشند رضايت باالتري از رشته تحصيلي که انتخاب نموده

ادار يطي بر رضايت از رشته تحصيلي معنيک عامل مح عنوانبهتحقيق تأثير نگرش نسبت به بازار کار 

ان را شهاي تحصيليپذيري و بازار کار در رشتهشد که اين يافته نشان داد دانشجويان وضعيت اشتغال

اي هتوان گفت عدم تناسب بين محتواي دروس ارائه شده و مواد آموزشي رشتهدانند. مينامناسب مي

ترين عامل موفق نبودن بازار کار، مهم موردنيازهاي و تواناييها ها با مهارتتحصيلي موجود در دانشگاه

اي ه، فاصله بين مراکز کاري و آموزشديگرعبارتيبهباشد. التحصيالن در کاريابي و اشتغال ميفارغ

ها با نيازهاي بازار کار منجر به افزايش مستمر نرخ بيکاري در دانشگاهي و عدم تطابق اين آموزش

 ها پرورشهاي اساسي دانشگاهچنين، يکي از ضعفالتحصيالن آموزش عالي شده است. همميان فارغ

پذيري و ارتقاء هاي اشتغال، ارتقاء مهارتپذيريريسکهاي خالقيت، حل مسئله، مسئوليت و مهارت

هاي اقتصادي در دانشجويان است. بنابراين، نظام آموزش عالي بايستي سطح دانش در زمينه فعاليت

 هاي الزم براي اشتغال، خالقيت، نوآوري و کارآفريني را در وجود دانشجويان توسعه دهد. واند قابليتبت

نتايج حاصل از تعدادي از تحقيقات قبلي، تأثير دو متغير سازگاري رشته  برخالفدر تحقيق حاضر 

 کدامهيچو  دهاي اجتماعي بر رضايت از رشته تحصيلي معنادار نشتحصيلي با تيپ شخصيتي و حمايت

وارد مدل نهايي تحليل مسير نشدند. همچنين، تحقيق حاضر نشان داد که صرفاً با استفاده از يک 

رضايت از رشته تحصيلي در ايران را تحقيق نمود بلکه بايستي از ترکيبي  درستيبهتوان تئوري نمي

 از متغيرهاي قبلي جهت مطالعه رضايت از رشته تحصيلي استفاده نمود.

د: باشهايي نيز وجود دارند که به شرح زير ميهنگام تفسير نتايج پژوهش حاضر، محدوديتدر 

هاي کمي مبتني بر نظرسنجي از دانشجويان استوار بوده است؛ اول اينکه، اين مطالعه بر پايه داده

ان ميز تر نسبت بهمطالعات کيفي در آينده ممکن است در دستيابي به درک و فهم عميق کارگيريبه
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ن گردد که تحقيقات کيفي در ايتحصيلي دانشجويان کمک کند. پيشنهاد مي رشتهمندي از رضايت

زمينه صورت گرفته تا مشخص شود که چگونه نگرش نسبت به بازار کار، انگيزه، خودکارآمدي، 

سازگاري رشته با اهداف شغلي، عالقه، عوامل اجتماعي و سازگاري بين رشته تحصيلي و تيپ 

توانند در رضايتمندي از رشته تحصيلي عمل کنند. دومين محدوديت پژوهش حاضر فرد مي شخصيتي

پژوهش حاضر فقط ميزان رضايت از رشته تحصيلي را در  کهطوريبهمربوط به جامعه آماري است؛ 

توان هاي کشاورزي و منابع طبيعي و فني مهندسي بررسي نموده است و نميبين دانشجويان رشته

هاي دانشگاهي نيز تعميم داد. لذا براي قضاوت در مورد عوامل اثرگذار العه را به ساير رشتهنتايج مط

اير گردد پژوهش حاضر بر روي سهاي تحصيلي دانشگاهي، پيشنهاد ميبر رضايت تحصيلي ساير رشته

 ها و مؤسسات آموزش عالي کشور نيز انجام شود. رشته

 مالحظات اخالقي

اي مرتبط با در جريان اجراي اين پژوهش و تهيه مقاله کليه قوانين کشوري و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نيز مؤلفين و مصنفين رعايت ها، سازمانحقوق آزمودنيموضوع پژوهش از جمله رعايت 

نامه آگاهانه هاي رضايتدر مطالعه حاضر رعايت شده و فرم پيروي از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکميل شدتوسط تمامي آزمودني

 حامي مالي

 .هاي مطالعه حاضر توسط نويسندگان مقاله تامين شدهزينه

 افعتعارض من

اين مقاله قباًل در هيچ . بنابر اظهار نويسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

اي اعم از داخلي يا خارجي چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسي و چاپ به فصلنامه تدريس نشريه

 پژوهي ارسال شده است.
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