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چکيده
پژوهش حاضر بر اساس چهار شاخص بورسیهی تحصیلي و شغلي ،ويژگيهای شخصیتي فرد ،ويژگيهای محیطي
فرد و تبلیغات و ايجاد انگیزه توسط اطرافیان مدلي را برای عوامل مؤثر بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) و همچنین ،رتبهبندی اين عوامل به ترتیب اهمیت ،اراdه داده است .به منظور انجام اين پژوهش ،نمونهای
متشكل از  222نفر دانشجو از دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) و چند دانشگاه انتخاب شدهی شهر تهران به روش
نمونهگیری تصادفي طبقه ای انتخاب شده است .نتايج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیون لجستیك با استفاده از
همهی شاخص ها و عوامل مرتبط آنها به صورت همزمان ،بیانگر آن است که به ترتیب عوامل :تضمین شغلي بعد از
فارغالتحصیلي ،تبلیغات از طريق رسانهها ،ريسكپذير بودن ،محل سكونت (روستا) ،ايجاد انگیزه توسط اطرافیان،
زندگي در خانواده نظامي ،برخورداری از کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران دانشجويي و عدم نیاز به گذراندن دوره
ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلي از عوامل مؤثر بر ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد.
همچنین ،با استفاده از آزمون دوجمله ای مشخص گرديد که شاخص عالقه به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران
به ويژه در نیروی دريايي از عوامل مؤثر بر انتخاب دانشجويان اين دانشگاه بوده است.
واژگان کليدي :بورسيه تحصيلي و شغلي ،ويژگيهاي شخصيتي محيطي،تبليغات و ايجاد انگيزه توسط
اطرافيان،

تاريخ دريافت مقاله43/11/94 :
تاريخ پذيرش مقاله49/92/99 :
1دانشجوی دکتری مديريت آموزشي دانشگاه اصفهان
2کارشناس ارشد آمار دانشگاه عالمه طباطبايي(نويسنده مسئول)Rhajipour@ymail.com:
 3دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات
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مقدمه

نیروی دريايي هر کشور ،يكي از اجزاء نیروهای مسلح بوده که در زمان جنگ ،عالوه بر اينکه از صنعت و تجارت
دفاع مينمايد ،با انجام مأموريتهای دفاعي يا تهاجمي ،قسمت مهمي از عملیات نظامي و جنگي را نیز انجام ميدهد .با
وجود سالحهای مدرن در زمان جنگ ،هر ملتي با خرابيها و انهدام کارخانهها و مراکز صنعتي روبرو ميشود و ملتي
مي تواند با اين خسارات مبارزه نمايد که بتواند به نوعي آنها را جبران کند .يعني در زمان جنگ در مواردی الزم است
که افراد ،تجهیزات و همچنین ،نیازمندیهای پشت جبهه از نقطهای به نقطهای ديگر از طريق درياها منتقل گردند و يا
از راه دريا به مواضع دشمن رخنه شود .در مورد اهمیت دريا و دريانوردی از ديدگاه فرمانده معظم کل قوا ميتوان به
اين جمله از ايشان اشاره کرد که ميفرمايند":هرچه پیشتر ميرويم ،اهمیت نیروی دريايي برای نظام جمهوری
اسالمي ،آشكارتر ميشود".
لذا ،با توجه به اهمیت و نقش نیروی دريايي ،از آنجايي که ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر تنها
دانشگاه علوم دريايي کشور ميباشد و در سالهای اخیر خصوصاً سال جاری با مشكل کمبود ورود و جذب دانشجو
مواجه بوده ،بايد اين مشكل کمبود دانشجو را بر طرف نمود .لذا ،با بررسي ،شناسايي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ورود
دانشجويان به اين دانشگاه ميتوان مهمترين عوامل بر ورود و جذب دانشجويان به آن را شناسايي کرد و با در نظر
گرفتن و ترويج اين عوامل در بین جوانان ،آنها را به ورود به دانشگاه ترغیب و تشويق کرد و از اين طريق منابع انساني
کارآمد نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران را تأمین کرد تا حافظ کرانهی آبي کشور در مقابل
تهديدات و نفوذ دشمنان اين کشور مقدس باشند.
جولیس )2919(1مطالعهای تحت عنوان عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه از سوی دانشجويان در دانشگاههای
سراسری کره انجام داده است ،نمونهی مورد بررسي ايشان متشكل از  299دانشجو بود .نتايج ايشان نشان داده است که
والدين آنها تأثیر بالقوهای بر انتخاب دانشگاه داشتهاند .ساير عوامل تأثیرگذار بر انتخاب فرد عواملي همچون دوستان،
کیفیت تحصیلي ،فرصتهای شغلي ،شهرت و آوازهی آموزشگاه ،اجتماعي بودن و داشتن فضای باز جغرافیايي،
انعطافپذيری در اخذ واحد مورد نیاز و همچنین ،رسانهها به عنوان يك عامل جذاب برای تبلیغ و ارايهی اطالعات در
مورد دانشگاه مورد نظر ميباشند.
ظهیری نیا و بهروزيان( )1341مطالعهای با عنوان مقايسه عوامل مؤثر در ورود زنان و مردان به دانشگاه با روش
پیمايشي انجام دادهاند .نتايج بدست آمده حاکي از آن بوده است که انگیزهی اقتصادی برای پسران عامل مهمتری برای
تحصیل ميباشد ،همچنین ،اين پژوهش انگیزه سیاسي را عاملي برای تحصیل (ورود به دانشگاه) پسران ميداند .عامل
جايگاه و موقعیت اجتماعي سبب افزايش ورود دختران شده است و جاذبه و کشش محیط دانشگاه برای دختران عامل
مهمتری برای ورود به دانشگاه است .همچنین ،نتايج بدست آمده نشان داده است که کسب علم و دانش عاملي برای
ورود به دانشگاه تلقي محسوب نمي شود.
تابلي و شمس الديني( )1334به بررسي عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری نیروی انساني در کادر اداره آموزش و
پرورش استان کرمان پرداختهاند که بر اساس نتايج بدست آمده عوامل تأثیرگذار به ترتیب اهمیت عبارتند از :قابل
اعتماد بودن شغل ،منزلت اجتماعي ،فرصت ادامه تحصیل ،برخورداری از مسكن سازماني ،امنیت شغلي ،وظايف
1.Julius
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سازماني بیشتر ،دريافت حقوق و مزايا نسبت به ساير ادارات ،استفاده از شرکت تعاونيهای مصرف و برخورداری از
امكانات رفاهي.
روث )1441(1عوامل مؤثر بر تصمیمگیری دانشجويان در مورد انتخاب دانشگاه را بررسي کرده است 31 .ويژگي
دانشگاهي برای تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیمگیری داوطلبان در نظر گرفته شد و بر اين اساس  1شاخص با اهمیت و
معنيدار تشكیل شد و سپس با متغیرهای ديگر با مدل رگرسیوني آزمون شدند .متغیر وابسته تصمیم به رفتن يا نرفتن
به آموزشگاه مورد مطالعه بود .عوامل زير يافتههايي بودند که بر تصمیمگیری تأثیرگذار بودند :موقعیت جغرافیايي
دانشگاه ،کیفیت و ديگر ويژگيهای محیطي آموزشي ،نگرانيهای شغلي مرتبط ،ازدواج کردن ،کمك مالي و محیط
اجتماعي باز.
مستند به ادبیات پژوهشي به منظور انجام اين پژوهش و رسیدن به نتايج و اهداف در نظر گرفته شده ،با توجه به
پیشینه پژوهش و مباني نظری و مصاحبه با اساتید و کارشناسان دريايي ،پنج شاخص برای بررسي عوامل مؤثر بر ورود
دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) در نظر گرفته شده است که اين شاخصها عبارتند از :بورسیه
تحصیلي و شغلي ،ويژگيهای شخصیتي فرد ،ويژگيهای محیطي فرد ،تبلیغات و ايجاد انگیزه توسط اطرافیان ،و عالقه
به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه در نیروی دريايي که هر شاخص به زير مجموعههای فرعي تقسیم
شدهاند .لذا ،بر اين اساس سؤاالت زير را ميتوان در نظر گرفت:
.1آيا بورسیهی تحصیلي و شغلي بر ورود داوطلبان به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) تأثیر دارد؟
 .2ويژگيهای شخصیتي داوطلبان بر ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) تأثیر دارد؟
 .3ويژگيهای محیطي داوطلبان بر ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) اثرپذير ميباشد؟
 .9آيا تبلیغات و ايجاد انگیزه توسط اطرافیان عاملي برای ورود داوطلبانبه دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) ميباشد؟
 .1آيا عالقه به ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه نیروی دريايي ميتواند باعث ترغیب داوطلبان برای ورود
به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) باشد؟
روشتحقيق
پژوهش حاضر از طريق نمونهگیری تصادفي طبقهای 2در جامعه آماری دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) و
دانشگاههای انتخاب شده شهر تهران (دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،دانشگاه پیام
نور تهران واحد تهران شرق و دانشگاه غیرانتفاعي علم و فرهنگ) در سال  1343با استفاده از پرسشنامه صورت
پذيرفته است .نمونهی مورد بررسي از دانشجويان تشكیل شده و شامل دو طبقه است :يك طبقه دانشجويان دانشگاه
علوم دريايي امام خمیني(ره) و طبقه ديگر دانشجويان دانشگاههای انتخاب شده تهران ميباشد .الزم به ذکر است که به
دلیل اين که در دانشگاههای تهران جذب دانشجو تقريباً از سراسر کشور ميباشد ،لذا ،نمونههای مناسبي برای انتخاب
دانشجو که شامل تمامي افراد کشور شود ،ميباشند.
ابزار گردآوری دادهها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از مطالعه پیشینه پژوهش ،مباني
نظری و نظری و مصاحبه با کارشناسان دريايي و همكاران تدوين شده است .پرسشنامهای است که شامل سواالت
1.Ruth
2
.Stratified Random Sampling
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جمعیت شناختي بوده و بدنه اصلي آن در قالب شش بخش طراحي شده است که بخش اول شامل سؤاالت شاخص
ويژگيهای شخصیتي فرد به جز عامل ريسكپذيری ،بخش دوم شامل سؤاالت ويژگيهای محیطي فرد ،بخش سوم
شامل سؤاالت بورسیه تحصیلي و شغلي ،بخش چهارم شامل سؤاالت تبلیغات و ايجاد انگیزه توسط اطرافیان ،بخش
پنجم شامل سؤاالت عالقه به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه در نیروی دريايي و برای سنجش عامل
ريسك پذيری از پرسشنامه معتبری که در هند ساخته شده است(احمدپور دارياني( )1331و شامل  12سوال است،
مورد اندازه گیری قرار گرفته است بخش ششم شامل  12سؤال روانشناختي به منظور بررسي عامل ريسكپذيری
ميباشد.
با توجه به جامعه و تعداد دانشجويان پسر در مقطع کارشناسیدانشگاهها انتخاب شده ،اعضا جامعه بالغ بر 12199
نفر ميباشند .با استفاده از نمونهگیری تصادفیطبقه ای و با استفاده از تخصیص نیمن 1حجم نمونه کلي با استفاده از
فرمول کوکران  222نفر بدست آمده است که حجم نمونه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) با استفاده
از فرمول تخصیص نیمن  49نفر و حجم نمونه دانشجويان ساير دانشگاهها  172نفر بدست آمده است .سپس اعضای
نمونه از طبقات مد نظر انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد.
بهمنظور بررسي روايیپرسشنامه تعدادی از آنها در اختیار برخي از فرماندهان ،متخصصین و اساتید صاحبنظر در
دانشگاه مذکور قرار گرفت .بعد از کسب و اعمال نظر آنها ،پرسشنامهی نهايي تهیه شد .ضريب پايايي
برايسؤاالتپرسشنامه در دو گروه مورد بررسیقرار گرفته است و آلفای کرونباخدانشجويان دانشگاه امام خمیني(ره) 9/74
و دانشجويان ساير دانشگاهها ( )9/24و کل مشاهدات ( )9/72محاسبه شده است.
يافتههاي تحقيق
از آنجاييکه در اين پژوهش متغیر پاسخ دو حالتي ميباشد ،مدل لجستیك مدل مناسبي برای برآورد پارامترهای
است .فرم مدل لجستیك به صورت زير است:
() 1
اين مدل يك رابطه رگرسیوني را بین متغیرهای وابسته

(ورود دانشجو به دانشگاه) و مشخصههای افراد ( )

(مانند رايگان بودن تحصیل ،تضمین شغلي ،ريسكپذير بودن فرد ،تبلیغات و  )...نشان ميدهد.
از آنجاييکه دادهها از توزيع دو جملهای پیروی ميکنند ،لگاريتم تابع درست نمايي به صورت زير ميباشد و با
توجه به روش حداکثر درستنمايي به برآورد پارامترها ميپردازيم:
()2
برطبق شاخصهای در نظر گرفته شده و عوامل مرتبط آنها ،متغیرهای زير برای هر شاخص تعريف شده است.


متغیرهای شاخص بورسیه تحصیلي و شغلي-1 :برخورداری از کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران
دانشجويي-2 ،تضمین شغلي بعد از فارغالتحصیلي-3 ،رايگان بودن تحصیل-9 ،عدم نیاز به گذراندن دوره
ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلي
.Neyman Allocation
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متغیرهای شاخص ويژگيهای شخصیتي فرد-1:سن-2 ،ريسكپذير بودن



متغیرهای شاخص ويژگيهای محیطي فرد-1 :داشتن درآمد قبل از ورود به دانشگاه-2 ،درآمد ماهیانه
خانواده-3 ،زندگي در خانواده نظامي-9 ،محل سكونت (شهر يا روستا)



متغیرهای شاخص تبلیغات و ايجاد انگیزه توسط اطرافیان-1 :ايجاد انگیزه توسط اطرافیان،
-2تبلیغات از طريق رسانهها (روزنامه ،مجالت ،راديو ،تلويزيون ،اينترنت)



متغیرهای شاخص عالقه به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه در نیروی دريايي-1 :عالقه به
ارتش جمهوری اسالمي ايران-2 ،عالقه به دريا و نیروی دريايي

در اين پژوهش به منظور برآورد مدل از نرمافزار Eviewsنسخه  2و همچنین نرمافزار SPSSنسخه  29استفاده
شده است .برای برآورد مدلهای رگرسیون از روش حذف پسرو استفاده شده است.
در اين قسمت ابتدا هر شاخص به صورت جداگانه بحث و تفسیر ميشود ،بدين صورت که مدل رگرسیون لجستیك
به صورت جداگانه برای زير مجموعهی عوامل هر شاخص اجرا شده و تأثیر اين عوامل بر متغیر وابسته که ورود دانشجو
به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) است ،بررسي شده است .سپس مدل رگرسیون لجستیك برای تمامي زير
مجموعه عوامل همهی شاخصها اجرا شده و تأثیر اين عوامل به صورت همزمان بر متغیر وابسته يا همان ورود دانشجو
به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) سنجیده شده است .الزم به توضیح است که در تمامي مدلهای رگرسیوني
اجرا شده از روش حذف پسرو استفاده شده است .اجرای مدل به تفكیك شاخص ها به شرح زير ارايه مي شود:
 -1شاخص بورسیه تحصیلي و شغلي :زير مجموعه عوامل اين شاخص عبارتند از:
 :1-1برخورداری از کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران دانشجويي بر ورود فرد داوطلب به دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني(ره) مؤثر ميباشد.
 :2-1ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) از تضمین شغلي بعد از فارغالتحصیلي تأثیر ميپذيرد.
 :3-1رايگان بودن تحصیل بر ورود فرد داوطلب به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) اثر دارد.
 :9-1عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلي از عوامل ورود به دانشگاه مذکور
ميباشد.
مدل لجستیك اجرا شده برای اين شاخص برابر است با:

الزم به ذکر است مقدار

برابر با  9/72و همچنین کای دو مدل در گام آخر برابر با  12/224بوده که  sigيا همان

 p-valueآن کمتر از  1درصد ميباشد بنابراين ،مدل معنيدار بوده و متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشته و
در نتیجه نشان دهنده برازش مناسبي است.
 -2شاخص ويژگيهای شخصیتي فرد :زير مجموعه عوامل اين شاخص عبارتند از:
 :1-2سن فرد داوطلب در ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) مؤثر است.
:2-2ريسكپذير بودن فرد داوطلب باعث ورود او به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميشود.
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مدل لجستیك اجرا شده برای اين شاخص برابر است با:

الزم به ذکر است مقدار

برابر با 9/47و همچنین کای دو مدل در گام آخر برابر با  14/932بوده که  sigيا همان

p-valueآن کمتر از  1درصد ميباشد بنابراين مدل معنيدار بوده و متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشته و در
نتیجه نشان دهندهی برازش مناسبي است.
 -3شاخص ويژگيهای محیطي فرد :زير مجموعهی عوامل اين شاخص عبارتند از:
 :1-3داشتن درآمد قبل از ورود به دانشگاه از عوامل مؤثر بر ورود به اين دانشگاه ميباشد.
 :2-3درآمد ماهیانه خانواده فرد داوطلب بر ورود داوطلب به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) اثر دارد.
 :3-3زندگي در خانواده نظامي باعث ترغیب فرد داوطلب به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد.
 :9-3محل سكونت فرد داوطلب بر ورود به دانشگاه مورد نظر تأثیر دارد.
مدل لجستیك اجرا شده برای اين شاخص برابر است با:

الزم به ذکر است مقدار

برابر با  9/13و همچنین کای دو مدل در گام آخر برابر با  11/244بوده که  sigکمتر از

 1صدم ميباشد ،بنابراين ،مدل معنيدار بوده و متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشته و در نتیجه نشان دهنده
برازش مناسبي است.
 -9شاخص تبلیغات و ايجاد انگیزه توسط اطرافیان :زير مجموعه عوامل اين شاخص عبارتند از:
 :1-9ايجاد انگیزه توسط اطرافیان از عوامل مؤثر بر ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد.
 :2-9تبلیغات از طريق رسانهها (روزنامه ،مجالت ،راديو ،تلويزيون ،اينترنت) بر ورود به دانشگاه مورد نظر تأثیر
دارد.
مدل لجستیك اجرا شده برای اين شاخص برابر است با:

الزم به ذکر است مقدار

برابر با 9/27و همچنین ،کای دو مدل در گام آخر برابر با  22/337بوده که  sigکمتر از

 1صدم ميباشد ،بنابراين ،مدل معنيدار بوده و متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشته و در نتیجه نشان دهنده
برازش مناسبي است.
 -1شاخص عالقه به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه در نیروی دريايي
 :1-1عالقه به ارتش جمهوری اسالمي ايران باعث ترغیب فرد داوطلب برای ادامه تحصیل در دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني(ره) ميشود.
 :2-1ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) از عالقه به دريا و نیروی دريايي تأثیر ميپذيرد.
آخرين شاخص مورد بررسي به اهمیت عالقه به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه در نیروی دريايي
پرداخته است .اين شاخص به دلیل اينكه فقط مربوط به دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد،
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لذا ،فقط از دانشجويان اين دانشگاه در اين مورد سؤال شده است .برای بررسي زير مجموعه عوامل اين شاخص از
آزمون دوجملهای استفاده شده است.
برای متغیر عالقه به ارتش جمهوری اسالمي ايران با توجه به جدول1داريم:
عالقه به ارتش جمهوری اسالمي در ايران در ورود به دانشگاه امام خمیني تاثیر نداردH0 .
عالقه به ارتش جمهوری اسالمي در ايران در ورود به دانشگاه امام خمیني تاثیر داردH1 .
جدول( )1آزمون دوجملهاي
خطاپذيری

تعداد

طبقه

9/999

22

<=3

گروه 1

29

>3

گروه 2

49

عالقه به ارتش جمهوری
اسالمي ايران

تعداد کل

به دلیل اينكه =9/91خطاپذيری در نتیجه فرض H9رد ميشود .درنتیجه عامل عالقه به ارتش جمهوری اسالمي ايران از
عوامل مؤثر بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد .برای متغیر عالقه به دريا و نیروی
دريايي باتوجه به جدول  2داريم:
جدول( )2آزمون دوجملهاي
خطاپذيری

تعداد

طبقه

9/912

29

<=3

گروه 1

22

>3

گروه 2

49

عالقه به دريا و

تعداد کل

نیروی دريايي

به دلیل اينكه =9/91خطاپذيریدر نتیجه فرض  H9رد ميشود .در نتیجه عامل عالقه به دريا و نیروی دريايي از عوامل
مؤثر بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد.
اجراي مدل با تمام متغيرها به صورت همزمان
جدول  3کای دو ( )x2مدل را نشان ميدهد که بیان ميکند متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اثر دارد يا خیر.
کای دو مدل در گام پنجم برابر با  124/737بوده که خطاپذيری آن کمتر از  9/91ميباشد ،بنابراين ،مدل معنيدار بوده
و متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشته و در نتیجه نشان دهنده برازش مناسبي است .همچنین R2برابر با
 9/391است ،بدان معنا که  39/1درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین ميشود.

جدول( )3خالصه مدل کلي
R2

خطاپذيری

درجه آزادی

کای دو

9/391

9/999

3

124/737

63

مدل
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جدول  9يك نگاره دو بعدی برای طبقهبندی است که مقادير واقعي و پیشبیني شده را نشان ميدهد و بر اساس
اين ستاده مشخص ميشود که چقدر پیشبیني مدل درست است .در گام پنجم مدل حاضر ،برای  222دانشجو مورد
نظر ،فقط  2مورد خطای طبقهبندی وجود دارد ( 2مورد از دانشجوياني که دانشجوی دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) بودند را جز دانشجويان ساير دانشگاهها پیشبیني کرده است) .بر اين اساس ،حساسیت اين مدل در تعیین
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره)  43/9درصد و در تعیین دانشجويان ساير دانشگاهها  199درصد بوده
و به طور کلي  42/7درصد دانشجويان را به درستي طبقهبندی کرده است .توجه داشته باشید که برای طبقهبندی
مقدار متغیر وابسته پیشبیني شده با  9/1مقايسه و بر اساس آن طبقهبندی انجام ميشود .الزم به توضیح است که
اين جدول فقط در گام پنجم نمايش داده شده است.
جدول ()4طبقهبندي مشاهدات

پیشبیني
مشاهدات

دانشجو

درصد
صحیح

دانشگاه امام خمیني(ره)

ساير دانشگاهها

199

9

172

دانشگاه امام خمیني(ره)

43/9

39

2

ساير دانشگاهها

42/7

دانشجو

گام 1

درصد کلي

جدول  1پنج قسمت دارد که شامل متغی رهای وارد شده در هر گام ،ضرايب ،انحراف استاندارد خطا ،درجه آزادی و
سطح خطاپذيری هر متغیر ميباشد .اين جدول در واقع معنيداری و اهمیت هر متغیر را براساس ضريب ( ) و مقدار
خطاپذيری بدست ميدهد  .مدل حاضر در پنج گام اجرا شده است که در هر گام متغیری که کمترين همبستگي را با
متغیر وابسته داشته ،از مدل خارج شده است .در اينجا فقط گام نهايي که گام پنجم است ،نمايش داده شده است.
جدول ( )5معناداري و ضرايب متغيرها در گام نهايي

pvalue

درجه
آزادی

خطای
استاندارد

ضريب( )

متغیر

9/999

1

19/927

77/392

تضمین شغلي

9/999

1

1/447

11/142

برخورداری از کمك هزينه مالي و رفاهي

9/999
9/999
9/999
9/999

1
1
1
1

9/944
1/131
1/932
3/271

1/711
31/132
13/123
-22/433

عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی
ريسكپذير بودن
زندگي در خانواده نظامي
محل سكونت

9/999
9/999
9/999

1
1
1

3/441
7/133
97/122

23/191
33/331
3/972

ايجاد انگیزه توسط اطرافیان
تبلیغات از طريق رسانهها
ثابت

\
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نتايج جدول فوق بیانگر آن است که چهار متغیر در گامهای قبلي از مدل خارج شده و در نهايت هشت متغیر با
ضرايب مشخص شده در جدول باال در مدل باقي ماندهاند .متغیر تضمین شغلي با ضريب  77/392وارد مدل ميشود.
همچنین ،ضريب اين متغیر مثبت بوده که به معنای رابطه مستقیم با متغیر وابسته ميباشد ،بدين معنا که تضمین
شغلي از عوامل مؤثربرای ورود فرد داوطلب به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد .همچنین ،مشخص است
که اين عامل به دلیل ضريب بسیار باال از اهمیت ويژهای برای افراد داوطلب مبني بر انتخاب اين دانشگاه برخوردار
است .متغیر کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران دانشجويي با ضريب  11/142وارد مدل ميشود .ضريب اين متغیر
مثبت بوده که به معنای رابطه مستقیم با متغیر وابسته ميباشد ،بدان معنا که کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران
دانشجويي از عوامل مؤثر برای ورود فرد داوطلب به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد .متغیر عدم نیاز به
گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی با ضريب  1/711وارد مدل ميشود ،ضريب اين متغیر مثبت بوده که به معنای
رابطه مستقیم با متغیر وابسته ميباشد ،بدان معنا که عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی از عوامل مؤثر
برای ورود فرد داوطلب به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد .البته ضريب اين متغیر پايین است که
ميتواند بیانگر اين مهم باشد که فرد داوطلب با انتخاب اين دانشگاه اگر چه بعد از فارغالتحصیلي نیازی به گذراندن
دوره ضرورت خدمت سربازی ندارد ،اما دوره چهار ساله دانشگاهي به گونهای همانند دوره خدمت سربازی هم برای او
محسوب ميشود و در اين مدت عالوه بر تحصیل ،تمرينات نظامي را فرا ميگیرد .متغیر ريسكپذيری با ضريب
 31/132وارد مدل ميشود  .ضريب اين متغیر مثبت بوده که به معنای رابطه مستقیم با متغیر وابسته ميباشد .بدين
معنا که افراد ريسكپذيرتر تمايل بیشتری برای ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) دارند .متغیر زندگي در
خانواده نظامي با ضريب  13/123وارد مدل شده و ضريب اين متغیر مثبت بوده که به معنای رابطه مستقیم با متغیر
وابسته ميباشد .متغیر محل سكونت با ضريب  -22/433وارد مدل ميشود .همچنین ،ضريب اين متغیر منفي بوده که
به معنای رابطه عكس با متغیر وابسته ميباشد.
برای تفسیر عالمت منفي اين متغیر اينگونه بیان ميشود که افراد ساکن در روستا (به دلیل ضريب منفي) تمايل
بیشتری برای انتخاب دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) دارند .متغیر ايجاد انگیزه توسط اطرافیان با ضريب
 23/191وارد مدل شده و ضريب اين متغیر مثبت بوده که به معنای رابطه مستقیم با متغیر وابسته ميباشد .اين متغیر
بیان ميکند که تأثیر اطرافیان به ويژه پدر و مادر و همچنین ،بستگان و دوستان تأثیر بسزايي در انتخاب دانشگاه مورد
نظر فرد داوطلب دارند و در نهايت متغیر تبلیغات از طريق رسانهها با ضريب  23/191وارد مدل شده است و ضريب اين
متغیر مثبت بوده که به معنای رابطه مستقیم با متغیر وابسته ميباشد لذا ،براساس تجزيه و تحلیلهای فوق ،مدل
برازش شده رگرسیوني عبارت است از:

+کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران دانشجويي+11/142زندگي در خانواده نظامي+13/123ايجاد انگیزه توسط
اطرافیان+23/191عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلي 1/711

بر طبق اين معادله ،عوامل مؤثر بر متغیر وابسته با ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) به ترتیب
اولويت که بر اساس ضريب هر متغیر در معادله مشخص ميشوند ،عبارتند از :تضمین شغلي ،تبلیغات از طريق رسانهها،
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ريسكپذير بودن ،محل سكونت ،ايجاد انگیزه توسط اطرافیان ،زندگي در خانواده نظامي ،برخورداری از کمك هزينه
مالي و رفاهي در دوران دانشجويي ،عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلي.
نتيجه گيري
در اين پژوهش برخالف تحقیقات گذشته که همه عوامل را به صورت يكجا در نظر ميگیرند ،به منظور بررسي
عوامل مؤثر بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) پنج شاخص کلي هدف گذاری شده است و سپس
هر شاخص به زير مجموعه عوامل مختلفي تقسیم گرديد .لذا ،با اين روش نه تنها تأثیر همه عوامل بصورت يك جا بر
متغیر مورد بررسي مشخص گرديده است بلكه ،تأثیر هر شاخص به صورت جداگانه بر متغیر مورد بررسي مشخص مي-
شود .عالوه بر اين ،در اين پژوهش برای برآورد الگو از مدل رگرسیون لجستیك استفاده شده است که تأثیر عوامل مورد
نظر را توأماً در دو جامعه انتخاب شده از دانشجويان ميسنجد.
شاخصهای مورد بررسي شامل بورسیهی تحصیلي و شغلي ،ويژگيهای شخصیتي  ،ويژگيهای محیطي ،تبلیغات و
ايجاد انگیزه توسط اطرافیان و عالقه به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه در نیروی دريايي ميباشند .ابتدا
شاخصها ی هدف گذاری شده به تفكیك مد نظر قرار گرفته و نتايج زير بدست آمدهاند .قبل از تشريح نتايج ،بیان اين
نكته ضروری است که الگوی برآورد شده هر شاخص و تأثیرپذيری و مقدار تأثیر عوامل آن شاخص فقط با در نظر
گرفتن شاخص مورد نظر سنجیده شده است و شاخصهای ديگر در برآورد الگوی شاخص مورد بررسي تأثیر ندارند.
شاخص بورسیه تحصیلي و شغلیشامل چهار عامل برخورداری از کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران دانشجويي،
تضمین شغلي ،رايگان بودن تحصیل ،و عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلیميشود.
مدل لجستیك برآورد شده برای اين عامل به صورت زير است:

مشاهده ميشود که عوامل تضمین شغلي و برخورداری از کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران دانشجويي بر متغیر
وابسته يا همان ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) بستگي دارد .همچنین با توجه به ضرايب ،عامل
تضمین شغلي از شاخص بورسیه تحصیلي و شغلي بیشترين تأثیر را بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) ميگذارد .البته همان گونه که بیان شد ،اين نكته را بايد در نظر داشت که تأثیرپذيری عوامل و مقدار اين
تأثیر فقط با در نظر گرفتن شاخص بورسیه تحصیلي و شغلي سنجیده شده است.
شاخص ويژگيهای شخصیتي فرد شامل دو عامل سن و ريسكپذير بودن ميشود .مدل لجستیك برآورد شده
حاکي از آن بوده است که فقط عامل ريسكپذيری بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) بستگي
دارد .لذا ،با توجه به نحوی تعريف متغیر ريسك گريزی ،مشخص ميشود که افراد ريسكپذير نسبت به افراد ريسك
گريز گرايش بیشتری برای انتخاب و ورود به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) را دارند.
شاخص ويژگيهای محیطي فرد شامل چهار عامل درآمد ماهیانه خانواده ،داشتن درآمد قبل از ورود به دانشگاه،
زندگي در خانواده نظامي ،و محل سكونت (شهر يا روستا) ميشود .مدل لجستیك برآورد شده برای اين عامل نشان
داده است که عوامل زندگي در خانوادهی نظامي ،محل سكونت ،و درآمد ماهیانه خانواده بر ورود دانشجو به دانشگاه
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علوم دريايي امام خمیني(ره) تاثیر مي گذارد .همچنین ،با توجه به ضرايب ،عامل زندگي در خانواده نظامي از شاخص
ويژگيهای محیطي فرد بیشترين تأثیر را بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميگذارد .اين بدان
معنا است که اگر فرد دارای خانواده نظامي باشد ،امكان انتخاب و ورود او به اين دانشگاه افزايش پیدا ميکند .همچنین،
محل سكونت بعد از متغیر زندگي در خانواده نظامي بیشترين تأثیر را دارد .البته مشاهده ميشود که ضريب اين متغیر
منفي است ،با توجه به نحوه ی تعريف اين متغیر ضريب منفي بیانگر اين است که افراد ساکن در روستا نسبت به افراد
ساکن در شهر بیشتر به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) جذب ميشوند.
شاخص تبلیغات و ايجاد انگیزه توسط اطرافیان شامل دو عامل ايجاد انگیزه توسط اطرافیان و تبلیغات از طريق
رسانهها ميشود  .مدل لجستیك برآورد شده برای اين عامل حاکي از آن است که فقط عامل ايجاد انگیزه توسط
اطرافیان بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) تاثیر مي گذارد .اين عامل نشان ميدهد که انتخاب
دانشگاه از اطرافیان فرد از جمله خانواده ،دوستان و آشنايان تأثیر ميپذيرد.
شاخص عالقه به حضور در ارتش جمهوری اسالمي ايران به ويژه در نیروی دريايي شامل دو عامل عالقه به ارتش
جمهوری اسالمي ايران و عالقه به دريا و نیروی دريايي ميباشد .به دلیل اينكه اين عوامل فقط قابل طرح برای
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ميباشد ،فقط از دانشجويان اين دانشگاه سؤال شده است.
تأثیرپذيری اين عوامل با استفاده از آزمون دوجملهای سنجیده شد .نتايج بیانگر آن است که هر دو عامل عالقه به
ارتش جمهوری اسالمي ايران و عالقه به دريا و نیروی دريايي از عوامل مؤثر دانشجويان اين دانشگاه بر انتخاب و ورود
آنها به اين دانشگاه بوده است .به دلیل اينكه اين شاخص فقط از دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره)
سؤال شده ،در برآورد مدل کلي که در ادامه بیان ميشود ،وارد نشده است.
حال شاخصها ی هدف گذاری شده به صورت همزمان مد نظر قرار گرفته شده و تأثیر آنها به صورت توأم سنجیده
ميشود .لذا ،يك مدل کلي در حضور تمام زيرمجموعه عوامل همه شاخصها برآورد شده است .الزم به ذکر است به
دلیل اينكه متغیرها به صورت همزمان وارد مدل ميشوند ،معناداری و ضريب آنها با توجه به مدلهای برآورد شده
برای هر شاخص ،تغیر کرده است .برطبق اين معادله ،عوامل مؤثر بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) به ترتیب اولويت که براساس ضريب هر متغیر در معادله مشخص ميشوند ،عبارتند از:
 -1تضمین شغلي با ضريب تأثیر 77/392
 -2تبلیغات از طريق رسانهها با ضريب تأثیر 33/331
 -3ريسكپذير بودن با ضريب تأثیر 31/132
 -9محل سكونت (روستا) با ضريب تأثیر 22/433
 -1ايجاد انگیزه توسط اطرافیان با ضريب تأثیر 23/191
 -2زندگي در خانواده نظامي با ضريب تأثیر 13/123
 -7برخورداری از کمك هزينه مالي و رفاهي در دوران دانشجويي با ضريب تأثیر 11/142
 -3عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلي با ضريب تأثیر 1/711
در واقع اين مدل نشان دهندهی تأثیر کلیه عوامل بر انتخاب فرد برای ورود به دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) است .مشخص است که عامل تضمین شغلي بیشترين تأثیر بر ورود فرد به اين دانشگاه را دارد ،لذا ،اين
عوامل ميتوانند ،برای جذب دانشجو به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) مد نظر قرار گیرند.
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در اکثر تحقیقات صورت گرفته نشان داده شده است که داشتن فرصتهای شغلي که برگرفته از انگیزه اقتصادی
ميباشد ،بر انتخاب دانشگاه مؤثر بوده که اين مهم به وضوح در نتايج پژوهش حاضر نشان داده شده است ،همچنین،
تحقیقات مشابه نشان دادهاند که رسانهها ،کمك هزينه مالي و رفاهي در دانشگاه ،و اطرافیان فرد از جمله والدين بر
انتخاب دانشگاه مؤثر بودها ند که اين پژوهش در راستای ساير تحقیقات اين موارد را اثبات کرده است .دو عامل زندگي
در خانواده نظامي و عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغالتحصیلي که تا به حال در ساير
تحقیقات مورد بررسي قرار نگرفتهاند ،در اين پژوهش از عوامل تأثیرگذار بر انتخاب دانشگاه شناسايي شده اند.
بر اساس نتايج بدست آمده ،پیشنهادهای زير بیان ميگردد .با توجه با اينكه عامل تضمین شغلي بشترين تأثیر بر
ورود فرد به دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) را دارد که نشان دهندهی اهمیت داشتن شغل و امنیت شغلي برای
جوانان جامعه است ،پیشنهاد ميشود که مسووالن ذیربط اين عامل را مد نظر قرار داده و با در نظر گرفتن مزايای
بیشتر در باب تضمین شغلي بعد از فارغالتحصیلي مانند ادامه خدمت در محل سكونت ،ايجاد منازل سازماني بیشتر و
غیره ،جوانان بیشتری را برای انتخاب اين دانشگاه ترغیب نمايند.
با توجه به دو عامل مؤثر تبلیغات و محل سكونت ،خواستگاه نیروی دريايي و عدم آشنايي با دريا مشهود بوده و لذا
تبلیغات در بخش روستايي پیشنهاد مناسبي ميباشد.
برای مطالعات آينده پیشنهاد ميشود بحث تبلیغات و تأثیری که اين عامل ميتواند بر ترغیب داوطلبان داشته
باشد ،به عنوان عاملي اساسي در نظر گرفته شود .همچنین ،به عامل تضمین شغلي که به عنوان مهمترين عامل
شناخته شد ،نگاه وسیعتری شود و مكملهايي که ميتواند اين عامل را محبوبتر و ويژهتر جلوه دهد ،مورد بررسي قرار
داد.
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