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 فنون و علوم دانشگاه دانشجويان تحصيلي پيشرفت
 و تحليلي - توصيفي، تحقيق روش .پردازد مي مازندران

 حاكي نتايج .است پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار
 فضاي سراسري، آزمون رتبة متغيرهاي بين كه است
 دانشگاه، به ورود سهمية دانشگاه، در موجود علمي
 دانشگاهي، پيش معدل تحصيلي، رشتة به عالقه

 با عاطفي تجربه و بودن شاغل والدين، وضعيت
 وجود داري معني رابطة دانشجويان تحصيلي پيشرفت

 رشتة به عالقه علمي، فضاي متغيرهاي همچنين .دارد
 بر مستقيمي تأثير دانشگاهي پيش معدل و تحصيلي
 بين عالوه به دارند؛ دانشجويان تحصيلي پيشرفت
 ةرشت با صنايع ةرشت دانشجويان تحصيلي پيشرفت
 پيشرفت با ٨٧ ورودي تحصيلي پيشرفت ،كامپيوتر
 .دارد وجود داري معني تفاوت ٨٩ ورودي تحصيلي
 پسران، با مقايسه در دختر دانشجويان شد مشاهده
 ميانگين بين اينكه و دارند بهتري تحصيلي عملكرد
 فضاي بودن، شاغل سراسري، آزمون رتبه متغيرهاي
 معدل و عاطفي تجربة عالقه، سهميه، علمي،
 تفاوت مشروط و ممتاز دانشجويان اهيدانشگ پيش
   .دارد وجود داري معني
  

Abstract: This work is concerned with 
analyzing the effective factors on 
education promotion for Mazandaran 
University of Science and 
Technology’s students. Using a 
descriptive-analytic method and a 
proposed questionnaire the required 
data are collected. The results show 
that there are significant relations 
among entrance exam rank, 
employment, scientific environment, 
entrance share, interest in the field of 
study, emotional experience, pre-
university average, with educational 
promotion. Scientific environment, 
interest in the field of study, and pre-
university academic average have a 
direct impact on education promotion. 
Also, a significant difference is found 
for education promotion between 
Industrial engineering and computer 
engineering students. A significant 
difference in education promotion is 
found between students who entered 
university in 1387 (2008) and 1389 
(2010), too. Another point is that the 
education promotion of female students 
is higher than that of male students. 
Amongst national entrance exam rank, 
employment, scientific environment, 
entrance share, interest in the subject, 
emotional experience, pre-university 
average, and conditional score 
variables, there are significant 
differences.  
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  قدمهم
 سياسي نظام هر با و اعتقادي و ديدگاه هر با ملتي و كشور هر ،امروز ةپيچيد دنياي در
 اهميت ،سو يك از امر اين .دارد يخاص توجه عالي آموزش مسائل به اجتماعي و

 .دهد مي نشان مسئله اين به را انسان زندگي نيازمندي ديگر سوي از و تربيت و تعليم
 و دستاورد ،شود مي ياد آن از انساني افتخارآميز هنگفر و تمدن عنوان به آنچه امروزه
 با همواره ،عالي آموزش .است يافته بنيان آموزشي نظام اساس بر كه است دانشي

 تحقق و است بوده رو هروب پژوهش و آموزش هاي محدوديت ةزمين در مشكالتي
 انشجوياند موفقيت ميزان به مستقيم بستگي زيادي حد تا شده  تعيين  پيش از اهداف
 يكسان طور  به پژوهشي و آموزشي امكانات از ،متفاوت عللي به بنا ،دانشجويان .دارد

 وجود دانشجوياني ساله  همه ،ها دانشگاه بيشتر در كه  طوري  به نيستند؛ برخوردار
 ،شريفيان( هستند رو هبرو مشكالتي با ،تحصيل در موفقيت عدم دليل  به كه دارند
 استعدادهاي و منابع از زيادي تعداد طريق اين از ساله هر ،آن الدنب به .)200: ١٣٨٠
 اجتماعي و خانوادگي ،فردي زندگي در ناگواري و شوم آثار و شده تلف انساني بالقوه
   .گذارد مي برجاي

 انجام و راهبردها ةئارا و تحصيلي پيشرفت در مهم عوامل شناسايي براي تالش
 هاي پژوهش مستلزم ،تحصيلي اُفت از يناش خسارات كاهش جهت در اقداماتي
 تأثير ميزان و كشف ،تحصيلي پيشرفت بر مؤثّر عوامل تا است زمينه اين در يبسيار
 هاي سال در ،اين بر عالوه شود؛ آشكار تحصيلي پيشرفت بر عوامل اين از كدام هر

 از بعضي در دانشجويان تحصيلي پيشرفت كه است شده مشاهده ها اهدانشگ در اخير
 مورد دانشگاه كه آنجا از .دهد مي نشان را اي همالحظ قابل تفاوت ها رشته و ها ورودي
 دانشجو سوي از آموزشي هاي هزينه پرداخت با و است دولتيغير نوعي به مطالعه
 اجتماعي ،خانوادگي ،فردي خسارات بر عالوه ،تحصيل ترك يا اخراج شود، مي اداره

 وارد هايشان خانواده و دانشجويان بر تصادياق نظر از زيادي خسارات ،رواني و
 آموزش مراكز و ها اهدانشگ تعداد چشمگير رشد و گسترش با ،ديگر طرف از .دكن مي

 "پذيري رقابت قدرت افزايش" و "آموزشي كيفيت ارتقاي" سياست ،كشور در عالي
 توسعه و رشد فرايند در آموزشي مديران اصلي عاليق و ها رويكرد از يكي نيز
 پيشرفت بر مؤثّر عوامل يافتن ،ارتباط اين در ماًمسلّ .است شده دولتيغير هاي انشگاهد

 ارائه به تواند مي ،كيفيت يارتقا در مؤثّر عوامل از يكي عنوان به ،دانشجويان تحصيلي
 اين بيشتر دوام به ،نتيجه در و شود منجر ،نفعان ذي به آموزشتر  كيفي خدمات



  
  
 

119  ...دانشجويان بررسي عوامل مؤثّر بر پيشرفت تحصيلي
 

 پژوهش مسئله فرعي ابعاد به اگر ،اين بر عالوه كند؛ هيتوج شايان كمك ها سازمان
 لذا ؛است نگرفته انجام چنداني تحقيق نيز زمينه اين در كه كنيم مي مشاهده ،شود نگاه

 ميزان ،دانشجو بودن بومي ،)ورودي كنكور( سراسري آزمون رتبه چون هايي لفهؤم
 زندگي( والدين توضعي ،والدين ماهيانه درآمد ميزان ،مادر و پدر تحصيالت

 ةرشت به عالقه ميزان ،دانشگاه به ورود ةسهمي ،دانشجو بودن شاغل ،)مشترك
 تجربه ،دانشگاه به ورود زمان و اهيدانشگ پيش مدرك اخذ بين زماني ةفاصل ،تحصيلي
 پيشرفت با آنها ارتباط و اهيدانشگ پيش معدل ،تأهل وضعيت ،دانشگاه در عاطفي

   .است گرفته قرار تحقيق ينا توجه مورد نيز ،تحصيلي
  

   پژوهش پيشينه و مفاهيم بررسي
 دادن انجام ،تحصيلي پيشرفت :است شده ارائه زيادي تعاريف تحصيلي پيشرفت براي
 يا مهارت يك در تفوق و برتري و مطلوب ةنتيج آوردن دست هب براي است كاري

 يا ماتمعلو ،تحصيلي پيشرفت )٨ :١٣٦٤ ،نژاد شعاري( معلومات از گروهي
 هب معموالً كه است درسي موضوعات در خصوصي يا عمومي اكتسابي هاي مهارت
 كنند مي وضع آموزان دانش براي معلمان كه دو هر يا ها نشانه و ها آزمايش ةوسيل
 اجتماعي و ساختاري هيندسازما .)١٩٨ :١٣٦٤ ،نژاد شعاري( شود مي گيري اندازه
 مؤثّر دانشجويان عملكرد بر نهايت در و ييكارآ و بخشي اثر خود بر ،آموزشي محيط
 كه است آن ةدهند نشان ،دانشجويان علمي پيشرفت به مربوط مفهومي هاي مدل .است

 بيروني هاي ليتئومس ميزان ،دانشكده با دانشجويان تعامالت كيفيت و كميت بايستي
 و يعلم امكانات از دانشجويان ارزيابي ،مالي حمايت نوع و مقدار ،دانشجويان

 نخستين 1كللند مك .شود توجه آنان اجتماعي اقتصادي هاي زمينه و دانشكده ساختار
 .كرد مطالعه پيشرفت ةانگيز گيري اندازه و ماهيت ةدربار همكارانش با كه بود كسي
 آنها از برخي كه داند مي دخيل موفقيت ةانگيز ايجاد در را اجتماعي شرايط وي

 آموزشي ،خانواده در را آموزش ترين مهم كللند مك :دهخانوا در آموزش ـ١ :از عبارتند
 و خاص هاي بلندپروازي ،خويشتن كنترل ،فردي استقالل نظير صفاتي كه داند مي

 براي ،موفقيت ةانگيز ةدرج ،وي نظر  به .نمايد تقويت كودكي در را نفس  به اعتماد
 اجتماعي ةطبق ـ٢ .كند نمي تغييري ديگر آن از پس و شود مي ثابت كودكي در هميشه
 و دهد مي قرار تأثير تحت را موفقيت ةانگيز ،اجتماعي ةطبق ،كللند مك نظر به :والدين

                                                                                                                                      
1. Mc. Clehland 
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 و افراد در :اجتماعي تحرك ـ٣ .است طبقات ساير از بيشتر متوسط ةطبق در انگيزه اين
 ـ٤ .شود مي ديده بيشتر موفقيت ةانگيز ،دارند اجتماعي تحرك به گرايش كه هايي گروه
 ةانگيز بر ايدئولوژي ييرغت تأثير ،داشته توجه آن به كللند مك كه ديگري عامل :ئولوژيايد

 مذهبي ايدئولوژي ،جديد مذهب پيدايش ةزمين در را مسأله اين وي .است موفقيت
 رويكرد يك با .)١٩٣- ١٨٩ :١٣٧٠ ،1روشه( كند مي مطرح ...و ناسيوناليسم ،شده بازسازي
 و مطرح زير عامل چند قالب در را تحصيلي پيشرفت در مؤثّر عوامل توان مي جامع

   :كرد بررسي
 بودن بومي - ۲ دانشگاه به ورود سهميه و دانشگاه به ورود از قبل تحصيلي ةسابق - 1

 عالقه ميزان - ۶ دانشگاه در موجود علمي فضاي - ۵ بودن شاغل - ۴ خانوادگي عوامل - ۳
 ذيالً تأهل - ۹ جنسيت -۸ دانشگاه به دوور از بعد عاطفي تجربه -۷ تحصيلي رشته به

   :شوند مي بررسي فوق عوامل
 :دانشگاه به ورود سهميه و دانشگاه به ورود از قبل تحصيلي سابقه -1
 اخذ بين زماني فاصله ،سراسري كنكور رتبه ،اهيدانشگ پيش معدل نظير هايي مؤلفه
 قسمت اين در دانشگاه به ورود سهميه و دانشگاه به ورود زمان و دانشگاهي پيش

   .دشو مي بررسي
 دوره نمرات ميانگين شامل متغير اين :اهيدانشگ پيش معدل – 1-1
 معدل كه دانشجوياني ،است داده نشان پيشين تحقيقات .است اهيدانشگ پيش
 اهيدانشگ پيش معدل كه دانشجوياني به نسبت اند هداشت باالتري اهيدانشگ پيش
 و فر تمنائي ؛۱۳۷۲ ،حسيني( دارند يبيشتر تحصيلي پيشرفت ،اند هداشت تري پايين

 كه آموزاني دانش پژوهشگران از برخي نظر به و )۲۰۰۹ ،2يوشابا كي ؛۱۳۸۶ ،همكاران
 و ثبات از دانشگاه دوره در ،دارند تري ضعيف تحصيلي عملكرد دبيرستان دوره در

  .)۱۹۹۹ ،3آستين( برخوردارند كمتري پايداري
 دسته ب سراسريآزمون  در دانشجو كه اي هرتب :سراسريرتبة آزمون  - 2- 1

 مبناي بر كه است سئواالتي به دادن پاسخ در او هاي توانايي اساس بر، آورد مي
 نشان ها يافته .است دبيرستان دوره در شده فراگرفته دروس در موجود محتويات

 داراي دانشجو آن بع، به تباشدتر  پايين سراسريآزمون  رتبه چه هركه  دهد مي
  .است بهتري تحصيلي پيشرفت

                                                                                                                                      
1. Roche 
2. Kyoshaba 
3. Astin, A. W 
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 فاصله :هدانشگا به ورود زمان و اهيدانشگ پيش مدرك اخذ بين زماني فاصله - 3- 1
 ممكن، رود مي دانشگاه به دانشجو كه زماني و اهيدانشگ پيشمدرك  اخذ زمان بين زماني
 وارد بالفاصله كه دانشجوياني دادند نشان ۱۳۷۶ ،همكاران و شمس. باشد گذارتأثير است
  .اند داده نشان خود از بهتري عملكرد اند هشد اهدانشگ

 با و دانشگاه به ورود براي موجود هاي سهميه به توجه با :دانشگاه به ورودسهمية  - 4- 1
، رسد مي نظر به اي هغيرسهمي دانشجويان با اي هسهمي دانشجويان نبودن همسطح به توجه
  .گذارد مي اثر تحصيلي پيشرفت بر سهميه
 دچار كنند مي زندگي خود خانواده با كه دانشجوياني رسد مي نظر به :بودن بومي - 2

 امكانات فقدان از معموالً خوابگاهي دانشجويان .نيستند خوابگاهي دانشجويان مشكالت
 رواني آثار و خانواده از دوري و شلوغي ،مطالعه براي مناسب مكان نبود ،مناسب رفاهي
 تحصيلي پيشرفت مانع تواند مي مشكالت و اه محدوديت اين .برند مي رنج آن از ناشي

 دچار دانشجويان اكثر كه دادند نشان زمينه اين در شده انجام تحقيقات .شود دانشجويان
 ،همكاران و فر تمنائي( .هستند بومي ،ممتاز دانشجويان اكثر و غيربومي تحصيلي افت
  .)۱۳۸۰ ،اماني( است مرتبط بودن بومي با پيشرفت كه دادند نشان همچنين و )۱۳۸۶
 ،مادر تحصيالت ميزان ،پدر تحصيالت ميزان نظير هايي مؤلفه :خانوادگي عوامل - ٣ 
 بررسي قسمت اين در )مشترك زندگي( والدين وضعيت ،والدين ماهيانه درآمد ميزان
  .شود مي

 تحصيالت سطح از ،تحقيقات از بسياري در :ومادر پدر تحصيالت ميزان - ١- ٣
 اشاره بايستي ،خصوص اين در .است شده استفاده اجتماعي ةطبق دادن نشان براي والدين

 معيار بهترين اخص طور به پدر سواد كه است داده نشان ايران در مختلف مطالعات كه كرد
 يا مستقيم طوره ب تواند مي و است خانواده اجتماعي و فرهنگي محيط ةكنند تعيين

 ،ساعي ؛١٣٧٦ ،خير ؛١٣٧٧ ،احمدي( بگذارد اثر فرزندان ذهني هاي توانايي بر غيرمستقيم
 كه مادراني اما ،دارند قوي يتأثير دخترانشان شغل انتخاب و تحصيل روي مادران .)١٣٧٧

 نيز خود زندگي از و نااميد آينده به نسبت و هستند پاييني اجتماعي  اقتصادي ةطبق از
 مناسب ةحرف و عالي آموزش مورد در شاندختران با معموالً هستند خاطر  پريشان و ناراضي

 خوبي معدل دبيرستان در كه وقتي حتي دختراني چنين ،نتيجه در. كنند نمي صحبت زياد
 همچنين .)١٥٢ :١٣٨٣ ،عارفي( كنند مي فكر خود تحصيل ترك به معموالٌ ،دارند هم

 هستند مؤثّر دانشجويان تحصيلي پيشرفت بر والدين سواد سطح كه دادند نشان تحقيقات
   .)١٣٨٠ ،شريفيان ؛١٣٧٦ ،خير ؛١٣٦٩ ،زاده بگال(
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 اقتصادي موقعيت با نزديكي نسبتاً ةرابط شاخص اين :والدين آمد در ميزان -٢-٣
 ،خانواده زندگي كيفيت بر را مستقيمي اثر فقر تنها  نه ،ديگر عبارت به ،دارد خانواده

 اثر نيز فرزندپروري هايالگو و خانوادگي روابط بر بلكه ،دارد ...و بيماري ،تغذيه سوء
 از حاصل نتايج .)١٣٨٠ ،شريفيان ؛١٣٧٧ ،ساعي ؛١٣٧٧ ،احمدي( دارد غيرمستقيم
 شغل( والدين اجتماعي و  اقتصادي موقعيت و منزلت كه است آن از حاكي تحقيقات

 ،1ترنر( دارد رابطه تحصيلي موفقيت و تحصيلي پيشرفت انگيزش با )آموزش سطح و
 تحصيلي عملكرد بين يدار معني رابطه نيز و .)١٩٧١ ،آندرسون ؛١٩٧٦ ،2ايوانس ؛١٩٧٠

  ).٢٠٠٩ ،3يوشابا كي( دارد وجود والدين اقتصادي وضعيت با ممتاز دانشجويان
 فرزندان تحصيلي ردلكعم در تواند مي ،خانوادگي تجارب :والدين وضعيت -٣-٣
 ،تجارب اين ةجمل از .دارد سزاييب اثر آنها بعدي زندگي در رو اين از و باشد مؤثّر
 در كه والديني .كرد اشاره اقتدارگرايانه رفتار و خانواده گسستگي هم از به توان مي

 اهانت و سرزنش به غالباً ،گزينند برمي غيردوستانه و خشن رفتاري فرزندان با مواجهه
 ،خواهند نمي ليتئومس خود فرزندان از كه والديني و دارند تمايل خود فرزندان تنبيه و

 نشان تحقيقات .كنند نمي دنبال خود فرزندان تربيت در را خاصي ةقاعد و نظم معموالً
 هستند مؤثّر دانشجويان تحصيلي پيشرفت بر خانوادگي مشكالت كه دادند

   .)١٣٨٠ ،شريفيان ؛١٣٧٦ ،خير ؛١٣٦٩ ،زاده گالب(
 براي كمتري فرصت دانشجو اشتغال ةنتيج دركه  رسد مي نظر به :اشتغال .۱

 وجود و درس در تمركز عدم و دارد وجود دانشگاه در حضور و تحقيق و طالعهم
  .شود مي وي تحصيلي عملكرد آمدن پايين موجب ذهني مشغله
 برگزاري( دانشگاه در موجود علمي فضاي :دانشگاه در موجود علمي فضاي .۲
 ميعل دستاوردهاي با دانشجويان آشنايي به منظور سمينارها و آموزشي هاي اهكارگ
 به دانشجويان آسان و راحت دسترسي ،آموزشي كمك امكانات كردن فراهم ،جديد

 در بسزايي نقش تواند مي ....)و علمي هاي گروه و ها هسته وجود ،كتابخانه و اينترنت
   .باشد داشته دانشجو تحصيلي پيشرفت

 به زيادي ميل ،انگيزه با و مند هعالق دانشجويان :تحصيلي ةرشت به عالقه ميزان .۳
 هدفمند رفتاري خود تحصيلي پيشرفت براي و دارند يادگيري فرآيند در مشاركت

                                                                                                                                      
1. Turner 
2. Evans 
3. Kyoshaba 
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 ةرشت به عالقه و پيشرفت ةانگيز كه است داده نشان ،پيشين تحقيقات نتايج .دارند
 است داشته مثبتي همبستگي و رابطه دانشجويان تحصيلي پيشرفت با ،تحصيلي

  .)۱۳۷۸ ،اخالقي ؛۱۳۸۰ ،شريفيان(
 تواند مي نيز عاطفي ةتجرب در شكست :دانشگاه به ورد از بعد فيعاط ةتجرب .۴
 تمركز عدم موجب عوامل اين اينكه دليل به ؛باشد تحصيلي پيشرفت براي مانعي
   .دارد مي باز درسي محتويات بهتر درك از را او و شود مي دانشجو بيشتر هرچه
 پسر دانشجويان با مقايسه در دختر دانشجويان كه دادند نشان ها يافته :جنسيت .۵

 اخير تحقيقات همچنين .)۱۳۸۶ ،همكاران و فر تمنائي( دارند بهتري تحصيلي عملكرد
 رسد مي نظر به ،اساس براين ؛گيرند مي ياد دختران از دشوارتر پسران كه دهند مي نشان
 هاي يافته براساس .)۱۳۸۰ ،آندرسون( است مهم بسيار متغير يك ،جنسيت كه

 .)۲۰۰۰ ،1وسپرز( است بيشتر تحصيلي پيشرفت و تحصيل به نزنا عالقه ،پژوهشي
 ورزش و ها سرگرمي به بيشتر مردان و دارند بيشتري تالش تحصيل ةحوز در زنان
 نگراني كه است شده مشاهده مردان مورد در .)۱۹۸۹ ،2كاوينگتون( هستند مند هعالق

 دارد آنها تحصيلي عملكرد بر منفي تأثير ،تحصيل از پس اشتغال و بيكاري درباره
   .)۲۰۰۰ ،وسپرز(

 از بيشتر تأهلم دانشجويان در تحصيلي افت كه دهند مي نشان مطالعات :تأهل .۶
 است ممكن تأهلم دانشجويان .)۱۳۸۶ ،همكاران و فر تمنائي( است مجرد دانشجويان

 داشته فرزندپروري و مسكن ،معيشتي و مالي مسائل ةدربار زياديهاي  نگراني كه
 به زندگي ةادار و رفاهي هاي كمبود رفع جهت فرد كه شود مي باعث هلتأ .باشند
 جدي حضور و تحقيق و مطالعه براي كمتري فرصت ،نتيجه در و آورد روي اشتغال

 بر .شود مي محسوب تحصيلي پيشرفت براي جدي مانع اين و باشد داشته دانشگاه در
  :كرد ارائه را زير مدل توان مي شد گفته كه آنچه اساس

                                                                                                                                      
1. Vespers, N  
2. Covington, M 
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   :كه شود مي مطرح سئواالت اين حال

 ،دانشجو بودن بومي ،)ورودي كنكور( سراسري آزمون ةرتب هاي مؤلفه بين آيا ‐١
 زندگي( والدين وضعيت ،والدين ماهيانه درآمد ميزان ،مادر و پدر تحصيالت ميزان

 ةرشت به عالقه ميزان ،دانشگاه به ورود ةسهمي ،دانشجو بودن شاغل ،)مشترك
 ةتجرب ،دانشگاه به ورود زمان و اهيدانشگ پيش اخذ بين زماني ةفاصل ،تحصيلي
 ةرابط تحصيلي پيشرفت با اهيدانشگ پيش معدل ،تأهل وضعيت ،دانشگاه در عاطفي
 تحصيلي پيشرفت بر را تأثير بيشترين ها مؤلفه اين از كداميك ؟دارد وجود دار معني
  دارد؟
 دارد؟ وجود يدار معني تفاوت لفمخت هاي رشته در تحصيلي پيشرفت بين آيا ‐٢
 وجود يدار معني تفاوت مختلف هاي ورودي در تحصيلي پيشرفت بين آيا ‐۳
 دارد؟
 يدار معني تفاوت مردان تحصيلي پيشرفت با زنان تحصيلي پيشرفت بين آيا ‐۴
 دارد؟ وجود
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  تحقيق روش
 رنف ده آن آماري ةجامع و است شده انجام تحليلي –توصيفي روش به ،پژوهش اين
 در كهرا  ٨٩ و ٨٧ هاي ورودي و رشته هر در كل معدل اساس بر آخر نفر ده و اول
 به مشغول مازندران فنون و علوم دانشگاه كارشناسي مقطع در ٩٠ -٩١ تحصيلي سال

 ليست كه است بوده نفر ٢٠٠ مجموع در آنها تعداد .گيرد مي بر در ،اند بوده تحصيل
 ترتيب به( كل معدل و تحصيلي رشته و ورود سال اساس بر دانشجويان اين اسامي
 اي هپرسشنام سپس .شد بررسي و تهيه دانشگاه آموزش از )پايين به باال از معدل
 سنجش به منظور تحصيلي پيشرفت بر مؤثّر عوامل بررسي منظور به ساخته محقق
 پيشرفت بر مؤثّر هاي متغير كردن عملياتي براي همچنين ،شد تهيه دانشجويان نظرات

 اي هدرج پنج طيف يك با كدام هر كه اند هشد تدوين هايي گويه و ها پرسش ،تحصيلي
 فرمول به توجه با ،آماري نمونه حجم .اند شده سنجيده )كم خيلي تا زياد خيلي از(

   :است آمده دسته ب نفر ١٣١ )كوكران( زير
n= و نمونه حجم N = و آماري ةجامع حجم z = واحد نرمال متغير مقدار 

 موجود صفت نسبت مقدار =P و است ٩٦/١ برابر %٩٥ اطمينان سطح در كه ،ستانداردا
 حالت اين در ؛گرفت نظر در ٥/٠ را آن توان مي نباشد اختيار در اگر ،است جامعه در

 در صفت اين فاقد كه افرادي تعداد = q و رسد مي خود حداكثر به واريانس مقدار
1q .هستند جامعه p=    )٠٥/٠( مجاز اشتباه مقدار = d و −

    
2

2 2( 1)
z pqNn

d N z pq
=

− +
 

2

2 2

(1.96) (0.5)(0.5)(200) 131
(0.05) (200 1) (1.96) (0.5)(0.5)

n = ≈
− +

  
  

 چنين انتخاب دليل .دادند پاسخ پرسشنامه به تصادفي طور به نفر ١٣١ عيناً كه
 .شوند مي بررسي ممتاز دانشجويان هم و مشروط دانشجويان هم كه است آن اي هجامع
 از سوي نامهشپرس ،تنظيم و طراحي از پس االتئوس روايي وضعيت بررسي براي

 آزمون از پس و شد بازبيني و بررسي مورد ،اساتيد از تعدادي و مربوط كارشناسان
 آلفاي روش از ،پرسشنامه پايايي ارزيابي براي .پذيرفت صورت آنها در تغييراتي ،اوليه

   .است بوده ٦٢٦/٠ آن پايايي مقدار ،نتيجه در كه شد استفاده كرونباخ
 از استفاده با استنباطي و توصيفي آمارهاي كمك به نيز تحقيق نتايج تحليل

 كه توصيفي آمار از اطالعات و ها داده تحليل براي .گرفت انجام spss17 افزار نرم
 بررسي براي پيرسون همبستگي روش شامل كه استنباطي آمار از و درصدها شامل
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 تحليل روش از و است تحصيلي پيشرفت با مطالعه ردمو متغيرهاي بين ةرابط
 پيشرفت بر متغيرها ترينمؤثّر شناسايي براي گام به گام متغيره چند رگرسيون
 ميانگين ةمقايس( متغير دو از بيش ةمقايس براي  Fآزمون روش از نيز و تحصيلي
 رد T آزمون روش از .است شده استفاده )تحصيلي رشته حسب بر تحصيلي پيشرفت

 در تحصيلي پيشرفت بر مؤثّر عوامل ميانگين ةمقايس منظور به جداگانه جدول چهار
 ،جنسيت حسب بر تحصيلي پيشرفت ميانگين ةمقايس ،ممتاز و مشروط دانشجويان

 ةرشت با افزار نرم -كامپيوتر رشته دانشجويان تحصيلي پيشرفت ميانگين ةمقايس
 هاي ورودي حسب بر تحصيلي فتپيشر ميانگين ةمقايس ،افزار سخت -كامپيوتر
   .است شده استفاده مختلف

  
  :تحقيق هاي يافته
 از درصد ٧/٥٥ كه دهد مي نشان تحقيق هاي يافته :توصيفي هاي يافته :الف

 ١/٩٣ نيز تأهل وضعيت لحاظ به .هستند زن آنها درصد ٥/٤٣ و مرد پاسخگويان
 پاسخگويان درصد ٦/٢٠ اًتقريب همچنين .هستند تأهلم درصد ٣/٥ و مجرد آنان درصد

 –كامپيوتر مهندسي ةرشت در درصد ٦/٢٠ ،افزار نرم -كامپيوتر مهندسي رشته در
 ةرشت در درصد ٧/٣٩ و ،اطالعات فناوري مهندسي ةرشت در درصد ١/١٩ ،افزار سخت

 پاسخگويان ميان از كه است توجه قابل .هستند تحصيل به مشغول صنايع مهندسي
 نوع از استفاده با ارتباط در نيز و هستند غيربومي درصد ١/٢٢ و بومي درصد ٩/٧٧

 از درصد ١/٣ و آزاد سهميه از پاسخگويان از درصد ١/٩٠ دانشگاه به ورود ةسهمي
   .اند كرده استفاده ايثارگران ةسهمي از درصد ٣/٢ و شاهد ةسهمي
  
  پيرسون همبستگي ضريب :ب

  مالك هاي تغييرم و بين پيش متغير بين همبستگي ضرايب )١( جدول
 تعداد يدارمعني تحصيلي پيشرفت عوامل

 ١٣١ ٠٠١/٠ ٢٩٥/٠** سراسري آزمون ةرتب
 ١٣١ ٤٦١/٠ -٠٦٥/٠  بودن بومي
 ١٣١ ٨٥٥/٠ ٠١٦/٠ پدرتحصيالت ميزان
 ١٣١ ٧٨٥/٠ -٠٢٤/٠ مادرتحصيالت ميزان
 ١٣١ ١٠٥/٠ ١٤٤/٠ خانوادهماهانه درآمد ميزان

 ١٣١ ٠٤٥/٠ ١٧٩/٠* والدين وضعيت
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 تعداد يدارمعني تحصيلي پيشرفت عوامل
 ١٣١ ٠١٨/٠ -٢٠٦/٠*  اشتغال
 ١٣١ ٠٠٥/٠ ٢٤٢/٠** علمي فضاي
 ١٣١ ٠٠٧/٠ ٢٤٢/٠** دانشگاهبه ورود ةسهمي
 ١٣١ ٠٠٠/٠ ٣٠٤/٠** تحصيليرشته به عالقه
 ١٣١  ١٣١/٠  ٠٧١/٠ دانشگاهبهورودزمانواهيدانشگپيشاخذبين زماني فاصله
 ١٣١ ٠٤٨/٠ -١٧٤/٠* عاطفي ةتجرب
 ١٣١  ٣٥٤/٠  ٠٨٢/٠  تأهل
 ١٣١ ٠٠٠/٠ ٤٥٤/٠** اهيدانشگ پيش معدل

**P< /٠ 01, *P< /٠ 05 
 

 ،علمي فضاي ،سراسري آزمون ةرتب بين كه دهد مي نشان )١( جدول هاي يافته
 پيشرفت با اهيدانشگ پيش معدل و تحصيلي رشته به عالقه ،دانشگاه به ورود سهميه

 از كه دارد وجود يمثبت و دار معني ةرابط %٩٩ اطمينان سطح در دانشجويان تحصيلي
 اهيدانشگ پيش معدل متغير را همبستگي ضريب بيشترين ترتيب به متغيرها اين ميان

 با )٢٤٢/٠( علمي فضاي متغير ،)٣٠٤/٠( تحصيلي ةرشت به عالقه متغير ،)٤٥٤/٠(
 ،بودن شاغل ،والدين وضعيت بين همچنين و ،دارند دانشجويان تحصيلي پيشرفت
 يدار معني رابطه %٩٥ اطمينان سطح در دانشجويان تحصيلي پيشرفت با طفيعا تجربه
 پيشرفت با) -٢٠٦/٠( بودن شاغل متغير ةرابط متغيرها اين ميان از و دارد وجود

؛ است تحصيلي پيشرفت با )-١٧٤/٠( عاطفي ةتجرب متغير رابطه ازتر  قوي تحصيلي
 تجربه و بودن شاغل واقع در يعني ؛است منفي رابطه جهت مورد دو هر در البته

 ميزان ،پدر تحصيالت ميزان بين اما ؛دارد معكوس ةرابط با يكديگر دانشگاه در عاطفي
 و اهيدانشگ پيش اخذ بين زماني ةفاصل ،خانواده ةماهان درآمد ميزان ،مادر تحصيالت

  .ندارد وجود يدار معني ةرابط تحصيلي پيشرفت با تأهل ،دانشگاه به ورود زمان
 غيرهتچندم رگرسيون تحليل :ج

 شدت ترتيب  به تغيرهام( 1گام به گام روش از استفاده با متغيره چند رگرسيوني  تحليل
 كه متغيرهايي ،پايان در و شوند مي رگرسيوني تحليل وارد وابسته متغير با ،همبستگي

   .است شده انجام )مانند مي باقي مدل در ،هستند رابطه در R2 ترينبيش با
  

                                                                                                                                      
1. Stepwise 
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 مدل ضرايب )۲( جدول
 دوربين ةآمار

 واتسون
 معيار اشتباه

)S. E(  
 شدهاصالحتبيينضريب

)A. R. square( 
 .R(تبيينضريب

square( 
همبستگي ضريب

 )R( چندگانه
٣٠٢/٠ ٨٦٢/٠ ٤١/١ ٣٢٤/٠ ٥٦٩/٠ 

 
 آنوا )٣( جدول

 Sum of تغييرات منبع
Squares  
 مجموع
 مجذورات

Df 
 درجه
 آزادي

Mean Square 
 يانگينم

 مجذورات

F Sig.   
 معني سطح

  داري
Regression ٣ ٠٥٣/٣٣ ٠١٨/١١ ٨٣٥/١٤ ٠٠٠/٠ 
Residual ٩٣ ٠٧١/٦٩ ٧٤٣/٠  

Total ٩٦ ١٢٤/١٠٢  

  
 ماندند باقي مدل در كه متغيرهايي )٤( جدول

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta
 )Constant( ٤١٩/٠ ٤٢٠/٠ ثابت ٠٠٤/١ ٣١٨/٠ 

٠٩٥/٠ ٥٠٠/٠  اهيدانشگ پيش معدل ٤٥٤/٠ ٢٨٢/٥ ٠٠٠/٠ 
علمي فضاي ١٢٤/٠ ٢٧٠/٠ ١٩٣/٠ ١٧٩/٢ ٠٣٢/٠ 
٠٩٤/٠ ١٩٢/٠ تحصيلي رشته به عالقه ١٨٢/٠ ٠٤٧/٢ ٠٤٣/٠ 

  
 مدل داري معني دهنده نشان ،شد صفر داري معني سطح چون )٣( جدول بنابر
 صورت به را رگرسيون نهايي مدل توان مي )٤( جدول از استفاده با و هستند يونرگرس
   :نوشت زير

 علمي فضاي تأثير( + ۴۵۴/۰ )اهيدانشگ پيش معدل( تحصيلي پيشرفت
  ۱۸۲/۰ ) رشته به عالقه( +۱۹۳/۰ )دانشگاه

  
 T آزمون -د
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 حسب بر تحصيلي شرفتپي ميانگين مقايسه منظور به T آزمون خروجي )٥( جدول
  ورودي

تفاوت  ميانگين  فراواني  ورودي  
  يدار معني t مقدار  معيار انحراف ميانگين

 پيشرفت
  تحصيلي

٠٥/٢ ٥٨ ٨٧ 
٠١٦/١  -٨١١/٠  

٠٠٠/٠  -٨٧٥/٤  
٨٨٧/٠ ٨٦/٢ ٧٣ ٨٩  

  
 با ٨٧ ورودي تحصيلي پيشرفت بين كه دهد مي نشان )٥( جدول هاي يافته
 چون ،طرف ديگر از .دارد وجود يدار معني تفاوت ٨٩ ورودي تحصيلي پيشرفت
 از كمتر ٨٩ ورودي تحصيلي پيشرفت نتيجه در ،شد -٨١١/٠ با برابر ها ميانگين تفاضل
 بدترين ٥ وگزينه حالت بهترين ١ ةگزين پرسشنامه طراحي در چون( .است ٨٧ ورودي
 در وياندانشج تحصيلي پيشرفت بين كه تحقيق فرضيه اين لذا ؛)است بوده حالت
   .شود مي تأييد دارد وجود يدار معني تفاوت مختلف هاي ورودي

  
 حسب بر تحصيلي پيشرفت ميانگين ةمقايس منظور به T آزمون خروجي )٦ (جدول

  جنسيت
تفاوت ميانگين فراواني جنسيت  

 ميانگين
  يدار معني tمقدار  معيار انحراف

 پيشرفت
  تحصيلي

 ٧٠/٢ ٧٣ مرد
٩٨٢/٠  ٤٥٣/٠  

  ٠٤٠/١ ٢٥/٢ ٥٧ زن  ٠١٣/٠  ٥٤٤/٢
  

 پيشرفت با زنان تحصيلي پيشرفت بين كه دهد مي نشان )٦( جدول هاي يافته
 ها ميانگين تفاضل چون ،طرف ديگر از ؛دارد وجود يدار معني تفاوت مردان تحصيلي

   .است مردان از بهتر و بيشتر زنان تحصيلي پيشرفت نتيجه در ،شد ٤٥٣/٠ با برابر
  

 حسب بر تحصيلي پيشرفت ميانگين مقايسه منظور به F آزمون يخروج )٧( جدول
  تحصيلي رشته

  يدار معنيFمقدار  مربعاتميانگين آزاديدرجه مربعاتمجموع تغييرات منبع
  ٨٣٨/٤ ٢ ٦٧٥/٩ گروهي بين

  ٩٩٣/٠ ١٢٨ ٠٧٣/١٢٧ گروهي درون  ٠٠٩/٠  ٨٧٣/٤
   ١٣٠ ٧٤٨/١٣٦  كل
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  تحصيلي رشته برحسب پاسخگويان تحصيلي پيشرفت ميانگين )٨( جدول
تفاوت تحصيليرشته  

 ميانگين
 انحراف
  معيار

  يدار معني

 پيشرفت
  تحصيلي

  ٠٠٨/٠  ١٩٤/٠ ٥٨٦/٠* صنايعكامپيوتر
  ٨٧٤/٠  ٢٤١/٠ ١١٩/٠ اطالعاتفناوري
  ٠٠٨/٠  -١٩٤/٠ -٥٨٦/٠* كامپيوترصنايع
  ١٣٦/٠  ٢٤٢/٠ ٤٦٧/٠ اطالعاتفناوري

  ٨٧٤/٠  ٢٤١/٠ -١١٩/٠ يوتركامپاطالعاتفناوري
  ١٣٦/٠  ٢٤٢/٠ ٤٦٧/٠ صنايع

  ٨١٦/٠  ٢٤١/٠ ١١٩/٠ اطالعاتفناوريكامپيوتر
  ٠٩٤/٠  ٢٤٢/٠ -٤٦٧/٠ اطالعاتفناوريصنايع

  
 دانشجويان تحصيلي پيشرفت بين كه دهد مي نشان ٨ و ٧ شماره جداول هاي يافته

 وجود داري معني تفاوت پيوتركام ةرشت دانشجويان تحصيلي پيشرفت با صنايع رشته
 تفاوت هم با پيشرفت نظر از بقيه اما ؛هستند بهتر صنايع رشته دانشجويان و دارد
  .ندارند )چنداني( دار معني

  
 رشته در تحصيلي پيشرفت ميانگين مقايسه منظور به T آزمون خروجي )٩( جدول

  افزار سخت و افزار نرم گرايش دو در كامپيوتر
ةرشت  

 تحصيلي
 انحراف ميانگينتفاوت ميانگين راوانيف

  معيار
  يدار معني tمقدار

 پيشرفت
  تحصيلي

  ٤٦٠/٠ ٧٤٥/٠  ٢٤٩/٠ ١٨٥/٠ ٨٥/٢ ٢٧ افزارنرم
  ٢٤٩/٠ ١٨٥/٠ ٦٧/٢ ٢٧ افزارسخت

  
 گرايش دو تحصيلي پيشرفت بين كه دهد مي نشان )٩( جدول هاي يافته
   .ندارد وجود يدار معني اوتتف كاميپيوتر ةرشت در افزار نرم و افزار سخت
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 پيشرفت بر مؤثّر عوامل ميانگين ةمقايس منظور به T آزمون خروجي )١٠( جدول
  مشروط و ممتاز دانشجويان حسب بر تحصيلي

تفاوت ميانگين فراواني  عوامل
  ميانگين

 انحراف
  معيار

  يدار معني t مقدار

  ٨٩١/٠ -٠٣/١ ١٤/٢ ٢٨ ممتاز سراسري آزمون ةرتب
  ١١٤/١ -٠٣/١ ١٧/٣ ٢٣ مشروط  ٠٠١/٠  -٥٩٤/٣

  ٤٧١/٠ ٠٥/٠ ٣١/١ ٢٩ ممتاز  بودن بومي
  ٤٤٩/٠ ٠٥/٠ ٢٦/١ ٢٣ مشروط  ٧٠٣/٠ ٢

  ٩٧٤/٠ ١٣٣/٠ ٦٦/٢ ٢٩ ممتاز پدرتحصيالت ميزان
  ١٢٣/١ ١٣٣/٠ ٥٢/٢ ٢٣ مشروط  ٦٤٨/٠  ٤٥٩/٠

  ٩٣٩/٠ ١٩٠/٠ ١٠/٣ ٢٩ ممتاز مادرتحصيالت ميزان
  ٩٠٠/٠ ١٩٠/٠ ٩١/٢ ٢٣ مشروط  ٤٦٣/٠  ٧٤٠/٠

ماهانهدرآمد ميزان
  خانواده

  ٨٨٤/٠  -١٩٩/٠ ٩٣/١ ٢٩ ممتاز
  ٩٢٠/٠  -١٩٩/٠ ١٣/٢ ٢٣ مشروط  ٤٣١/٠  -٧٩٤/٠

  ٠٠٠/٠  -٠٩١/٠ ١ ٢٩ ممتاز والدين وضعيت
  ٢٩٤/٠  -٠٩١/٠ ٠٩/١ ٢٣ مشروط  ١٦٢/٠  -٤٤٩/١

  ٢٥٨/٠  -٢٣٥/٠ ٧٠/١ ٢٩ ممتاز  اشتغال
  ٤٧٠/٠  -٢٣٥/٠ ٩٣/١ ٢٣ مشروط  ٠٣٩/٠  ١٥٦/٢

  ٧٣٥/٠  -٥٨٥/٠ ٩٦/٢ ٢٩ ممتاز علمي فضاي
  ٥١٠/٠  -٥٨٥/٠ ٥٥/٣ ٢٣ مشروط  ٠٠٣/٠  -١٣١/٣

  ٠٠٠/٠  -٢٧٣/٠ ١ ٢٩ ممتاز دانشگاهبه ورود ةسهمي
  ٦٣١/٠  -٢٧٣/٠ ٢٧/١ ٢٣ مشروط  ٠٣٦/٠  -١٦٤/٢

  ٧٨١/٠  -٨٠٢/٠ ٨٨/١ ٢٩ ممتاز تحصيليةرشت به عالقه
  ٩٩٥/٠  -٨٠٢/٠ ٦٨/٢ ٢٣ مشروط  ٠٠٣/٠  -٠٩٢/٣

اخذبينزماني ةفاصل
 و اهيدانشگ پيشمدرك 
 دانشگاهبه ورود زمان

  ٤٠٨/٠  -٢٠٩/٠ ٢٠/١ ٢٩ ممتاز
  ٥٠٣/٠  -٢٠٩/٠ ٤١/١ ٢٣ مشروط  ١٢٣/٠  -٥٧٢/١

  ٣٣٢/٠  -٢٨٩/٠ ٥٩/١ ٢٩ ممتاز عاطفي ةتجرب
  ٥٠٣/٠  -٢٨٩/٠ ٨٨/١ ٢٣ مشروط  ٠٢٨/٠  ٢٩٢/٢

  ١٧٦/٠ -٣٤/٠ ٩٧/١ ٢٩ ممتاز  تأهل
  ٠٠٠/٠ -٣٤/٠ ٢ ٢٣ مشروط  ٣٧٨/٠  ٨٨٩/٠

  ٥٢٣/٠  -٣٠٥/١ ٢٤/١ ٢٩ ممتاز اهيدانشگ پيش معدل
  ١٤٣/١  -٣٠٥/١ ٥٥/٢ ٢٣ مشروط  ٠٠٠/٠  ٩٢٢/٤
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 و ممتاز دانشجويان حسب بر تحصيلي پيشرفت بر مؤثّر متغيرهاي ميانگين )١( نمودار 
  هستند دار معني T وندرآزم كه مشروط

  
 رتبه متغيرهاي بين شده مطرح متغيرهاي ميان از كه دهد مي نشان )١٠( جدول

 نوع ،دانشگاه در موجود علمي فضاي از استفاده ،اشتغال وضعيت ،سراسري كنكور
 معدل ،عاطفي ةتجرب ،تحصيلي رشته به عالقه ،دانشگاه به ورود سهميه
 ةنتيج از و دارد وجود يدار معني تفاوت مشروط و ممتاز دانشجويان ،اهيدانشگ پيش

 كنكور ةرتب داراي ممتاز دانشجويان كه آيد برمي چنين ميانگين تفاضل از حاصل
 از ممتاز دانشجويان ،هستند شاغل بيشتر مشروط دانشجويان ،هستند بهتري سراسري
 از تربيش ممتاز دانشجويان ،كنند مي استفاده بهتر دانشگاه در موجود علمي فضاي

 ةرشت به بيشتري ةعالق ممتاز دانشجويان .هستند آزاد يا مناطق سهميه داوطلبان
 تحصيل دوران در بيشتري عاطفي ةتجرب مشروط دانشجويان ،دارند خود تحصيلي

 در مقايسه با بيشتري اهيدانشگ پيش معدل داراي ممتاز دانشجويان و اند هداشت
 تحصيالت ،پدر تحصيالت ،بودن بومي يرهايمتغ بين اما ؛اند بوده مشروط دانشجويان

 مدرك اخذ بين زماني ةفاصل ،والدين وضعيت ،خانواده درآمد ميزان ،مادر
 رابطه هيچ مشروط و ممتاز دانشجويان ،تأهل ،دانشگاه به ورود زمان و اهيدانشگ پيش
 متغيرهاي ميانگين تفاضل كه است ذكر به الزم .است نيامده دسته ب يدار معني
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 بهترين ١ ةگزين پرسشنامه طراحي در آنكه دليله ب ،است منفي T آزمون در دار معني
 ميانگين كه داشت نظر در بايد ،بنابراين ؛است بوده حالت بدترين ٥ گزينه و حالت

 براي نظر مورد يرهايمتغ ميانگين از ممتاز دانشجويان براي نظر مورد متغيرهاي
  .)١ ارهشم نمودار( باشد كمتر مشروط دانشجويان

  
  گيري نتيجه
 و مستقيم ةرابط تحصيلي پيشرفت با سراسري آزمون ةرتب بينكه  دهد مي نشان ها يافته
 تأييد مورد اين نيز مشروط و ممتاز دانشجويان مقايسه در و ،دارد وجود يدار معني
 هاي كتاب محتويات اساس بر سراسري آزمون واالتئس اينكه به توجه با .شود مي

 ةرتب ،است )اهيدانشگ پيش دوره به مربوط بيشتري درصد خصوصب( اندبيرست دوره
 در دانشجو علمي ةبني با زيادي بسيار حدود تا بلكه صد در صد نه آزمون اين از بهتر

 را آزمون ةلحظ ...و جسمي و روحي شرايط و آزمون شب عوامل البته .است ارتباط
 نتواند خوب علمي ةبني اشتند رغم علي دانشجو است ممكن كه گرفت ناديده نبايد
 با والدين تحصيالت ميزان بين كه دهد مي نشان ها يافته .برآيد امتحان عهده از خوب

 و ممتاز دانشجويان مقايسه در و داردن وجود يدار معني رابطه تحصيلي پيشرفت
 ،خير ؛١٣٦٩ ،زاده گالب تحقيقات نتايج البته ؛شود مي تأييد مورد اين نيز مشروط
 نتايج ١٩٧٠ ،ترنر ؛١٩٧٦ ،ايوانس و اندرسون ؛٢٠٠٩ ،يوشابا كي ؛١٣٨٠ ،شريفيان ؛١٣٧٦

 است) اي هشهري( غيرانتفاعي مطالعه مورد دانشگاه اينكه دليل به ؛داد نشان را متفاوتي
 طبقه از كنند مي تحصيل دانشگاه اين در كه دانشجوياني زيادي بسيار حدود تا و

 پيشرفت در متمايزكننده عاملي تواند نمي متغير اين لذا ؛هستند باال به متوسط اجتماعي
 با )خانواده( والدين درآمد بين كه دهد مي نشان ها يافته .باشد دانشجويان تحصيلي
 و ممتاز دانشجويان مقايسه در و داردن وجود يدار معني ةرابط تحصيلي پيشرفت
 همخواني ١٣٨٠ اماني هاي يافته با ها يافته اين .شود مي تأييد مورد اين نيز مشروط

 ،يوشابا كي؛١٣٧٧ ،احمدي ؛١٣٦٥ ،صفوي ؛١٣٧٤ ،اردبيلي تحقيقات نتايج البته ؛دارد
 نظر به .داد نشان را متفاوتي نتايج ١٩٧٠ ،ترنر ؛١٩٧٦ ،ايوانس و اندرسون ؛٢٠٠٩
 حدود تا و است )اي هشهري( غيرانتفاعي مطالعه مورد دانشگاه اينكه دليل به رسد مي

 يا مالي امكانات از كنند مي تحصيل دانشگاه اين در كه دانشجوياني زيادي بسيار
 در كننده متمايز عاملي تواند نمي متغير اين لذا ،برخودارند باال به متوسط مالي وضعيت
 والدين مالي كيفيت در تمايز ،ديگر عبارت به ؛باشد دانشجويان تحصيلي پيشرفت
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 به دانشجويان تحصيلي پيشرفت بر يتأثير ساٌاسا مطالعه مورد دانشگاه دانشجويان
 تحصيلي پيشرفت و والدين وضعيت بين كه شد هداد نشان همچنين .ندارد مؤثّر شكل
 ،خير ؛١٣٦٩ ،زاده گالب هاي يافته با ها يافته اين .دارد وجود يدار معني و مستقيم رابطه
 دار معني و مستقيم ةرابط اين .دارد همخواني ١٩٧٦ ،اندرسون ؛١٣٨٠ ،شريفيان ؛١٣٧٦

 از فرزندان وجود دارد، نسبي آرامش كه خانوادگي هاي محيط در كه است اين دليل به
 همچنين و بپردازند تحصيل به توانند مي تر راحت و برخودارند ذهني و روحي آرامش

و  گيرد صورت مي بهتر فرزندان تربيت دارند تفاهم هم با والدين كه هايي خانواده در
 از تحصيل امر در كه طوري به ؛بود خواهند برخودار بيشتري ثبات از رفتاري لحاظ به

 بين يدار معني و منفي ارتباط كه داد نشان ها افتهي .برخودارند خاصي ترتيب و نظم
 دانشجويان مقايسه در همچنين و دارد وجود تحصيلي پيشرفت با دانشجو اشتغال
 ؛١٣٧٤ ،اردبيلي هاي يافته با ها يافته ينا .شود مي تأييد نتايج اين ممتاز و مشروط
كه  شود مي سبب دانشجو اشتغال .دارد همخواني ١٣٧٧ ،احمدي ؛١٣٦٥ ،صفوي
 ،نتيجه در و باشد داشته دروس روي تمركز و مطالعه براي كمتري فرصت دانشجو

 كه داد نشان ها افتهيهمچنين  .شود مي تحصيل در وي پيشرفت عدم موجباين مسئله 
 و دارد وجود تحصيلي پيشرفت با اهيدانشگ پيش معدل بين يدار معني و مثبت ارتباط

 كهاين دليل به ؛شود مي تأييد نتايج اين ممتاز و مشروط دانشجويان معدل مقايسه در
 در تحصيل ملزومات جزو علمي رشته هر در حصيلت براي مناسب علمي بنيه داشتن

 به ورود براي را دانش و علمي وانت حداقل بايد فرد كه جايي تا ؛است رشته آن
 ؛٢٠٠٩ ،يوشابا كي هاي يافته با يافته اين .باشد داشته را رشته آن در تحصيل و دانشگاه
 همخواني ١٣٨٩ ،مرز اصل و رودباري ؛١٣٨٦ ،همكاران وفر  تمنائي ؛١٣٧٢ ،حسيني

   .دارد
 رابطه صيليتح پيشرفت و تحصيلي رشته به عالقه ميزان بين كه داد نشان ها يافته
 اين نيز مشروط و ممتاز دانشجويان ةمقايس در و دارد وجود يدار معني و مستقيم
 به رغبت و عالقه ،يادگيري مقتضيات و لوازم ترين ابتدايي از .شود مي تأييد مورد

 برانگيخته فرد و است كنجكاوي و انگيزش از ،مركب عالقه واقع در ؛است آموزش
 بيشتري ممارست و پافشاري موفقيت كسب و بيشتر هاي آگاهي به دستيابي براي

 مهم عوامل از شان تحصيلي رشته به نسبت دانشجويان مندي عالقه لذا ؛كرد خواهد
 بايد و است آنان آتي پذيري مسئوليت و بازدهي نهايتاً و آموزشي هاي برنامه پيشرفت
 ،اخالقي ؛١٣٨٠ ،يانشريف هاي يافته با يافته اين .شود مبذول كافي توجه آن به همواره
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 پيشرفت و دانشگاه به ورود سهميه بين كه داد نشان ها يافته .دارد همخواني ١٣٧٨
 و ممتاز دانشجويان مقايسه در و دارد وجود يدار معني و مستقيم ةرابط تحصيلي
 تحصيلي پيشرفت و دانشجويان بودن بومي بين .شود مي تأييد مورد اين نيز مشروط
 را مورد اين نيز مشروط و ممتاز دانشجويان مقايسه .ندارد جودو يدار معني رابطه
 ،همكاران و فر تمنائي ؛١٣٨٩ ،اصل رودباري ؛١٣٨٠ ،اماني تحقيقات البته ؛اند كرده تأييد
 بومي دليل به كه باشد اين تواند مي داليل از يكي .داد نشان را متفاوتي نتايج ١٣٨٦
 كمتري در مقايسه با گذشته غيربومي شجوياندان ،اخير هاي سال در ها اهدانشگ كردن
 اخذ بين زماني ةفاصل بين كه داد نشان ها يافته .هستند تحصيل به مشغول دانشگاه در

 يدار معني ةرابط ،تحصيلي پيشرفت و دانشگاه به ورود زمان و اهيدانشگ پيشمدرك 
 اين .شود مي دتأيي مورد اين نيز مشروط و ممتاز دانشجويان مقايسه در و داردن وجود
 بين كه داد نشان ها يافتههمچنين  .دارد همخواني ١٣٨٠ ،اماني هاي يافته با ها يافته
 ةمقايس و دارد وجود يدار معني و مستقيم ةرابط تحصيلي پيشرفت با عاطفي ةتجرب

 عوامل اين اينكه دليله ب ؛اند كرده تأييد را مورد اين نيز مشروط و ممتاز دانشجويان
 درسي محتويات بهتر درك از را او و شود مي دانشجو بيشتر هرچه تمركز عدم موجب

 فضاي بين كه داد نشان ها يافته .شود مي وي تحصيلي پيشرفت مانع و دارد مي باز
 ةمقايس و دارد وجود يدار معني و مستقيم رابطه تحصيلي پيشرفت با دانشگاه علمي

 موجود فضاي هرچه .اند كرده دتأيي را مورد اين نيز مشروط و ممتاز دانشجويان
 نهادن ارج و علمي هاي مقاله ةتهي براي تالش مثال عنوان به( باشدتر  علمي دانشگاه

 تبع به ...)و  آموزشي هاي اهكارگ و سمينارها كردن برپا ،زمينه اين در محقق افراد به
 پيشرفت و تأهل بين كه داد نشان ها يافته .كند ميتر  مشتاق را مند هعالق دانشجويان
 نيز مشروط و ممتاز دانشجويان مقايسه در و داردن وجود يدار معني ةرابط تحصيلي

 را متفاوتي نتايج ١٣٨٦ ،همكاران و فر تمنائي تحقيقات البته ؛شود مي تأييد مورد اين
 اعتقاد دليل به و امروز ةجامع در ازدواج سن رفتن باال دليل به ، واست داده نشان

 كمتر متغير اين نظر مورد آماري ةجامع در شغلي ثبات از پس دواجاز به دانشجويان
 كارشناسي مقطع تحصيلي هاي رشته ميان از كه دادند نشان ها يافته .است شده يافت

در  بهتري تحصيلي پيشرفت از صنايع ةرشت دانشجويان ،دانشگاه اين در موجود
 عوامل از يكي .رخوردارندب اطالعات فناوري و كامپيوتر رشته دانشجويان مقايسه با

 كه بهتري ةرتب با ورود ابتداي در دانشگاه اين صنايع دانشجويان كه باشد اين تواند مي
 علمي بنيه داراي و شوند مي پذيرفته دانشگاه اين دراند،  كسب كرده سراسري آزمون
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 نينهمچ و رشته اين در توانمند و خبره اساتيد وجود به توان مي نيز و هستند تري قوي
 براي التحصيلي فارغ از پس ها در مقايسه با دانشجويان ساير رشته بهتر كار بازار

 .كرد اشاره شود مي تحصيل براي انگيزه افزايش موجب كه رشته اين دانشجويان
 تفاوت مردان تحصيلي پيشرفت با زنان تحصيلي پيشرفت بين كه دادند نشان ها يافته
 از بهتر و بيشتر زنان تحصيلي پيشرفت كه هشد مشاهده و دارد وجود يدار معني
 و فر تمنائي و ١٣٩٠ ،همكاران و رودباري مسعود هاي يافته با يافته اين .است مردان

 ةدربار شان نگراني كه است شده ديده مردان مورد در .دارد همخواني ١٣٨٦ ،همكاران
 ،وسپرز( اردد آنها تحصيلي عملكرد بر منفي تأثير تحصيل از پس اشتغال و بيكاري
 در كه است شده مشاهده گام به گام رگرسيون روش از استفاده با خاتمه در .)٢٠٠٠

 فضاي و )٤٥٤/٠( اهيدانشگ پيش معدل متغيرهاي ترتيب به مطالعه مورد دانشگاه
 پيشرفت بر را تأثير بيشترين )١٨٢/٠( تحصيلي رشته به عالقه و )١٩٣/٠( علمي

   .دارند تحصيلي
 علمي فضاي تأثير( + ۴۵۴/۰ )اهيدانشگ پيش معدل( تحصيلي پيشرفت

  ۱۸۲/۰ ) رشته به عالقه( +۱۹۳/۰ )دانشگاه
 معدل تحقيق اين در تحصيلي پيشرفت بر گذارتأثير عوامل از يكي كه آنجايي از 
 علمي بنيه ةدهند نشان زيادي بسيار حدود تا مؤلفه اين و است اهيدانشگ پيش ةدور

 معدل ،دانشگاه به دانشجو ورود يابتدا دركه  شود مي پيشنهاد .است دانشجو
از  نموده است، اخذ سراسري آزمون در كه اختصاصي دروس درصد و اهيدانشگ پيش
 دانشجويان براي جبراني دروس نياز صورت در تا شود، بررسي مشاور اساتيد سوي
 تا گيرند قرار سكال يك در تر نزديك علمي سطح با دانشجويان همچنين .شود ارائه
 ارائه دانشجويان به را درسي مطالب يكنواخت شكلي به بتواند استاد ،نياز صورت در

 است شده تجربه زبان درس در تجربه اين مطالعه مورد دانشگاه در اين از پيش .دهد
 تحصيلي پيشرفت بر گذارتأثير عوامل ديگر از .است داشته مراهه به خوبي نتيجه كه
 است تحصيلي رشته به عالقه و دانشگاه در موجود علمي فضاي ،تحقيق اين در

 ،علمي جلسات ،سمينارها برگزاري با دانشگاه مسئوالنكه  شود مي پيشنهاد
 آنجا از و علمي هاي انجمن و ها گروه تشكيل ،علمي بازديدهاي ،علمي هاي سخنراني

 صنعت با اهدانشگ ارتباط است، مهندسي و فني دانشگاه در موجود هاي رشته كه
 مهمي نقش علمي فضاي ايجاد و تحصيلي رشته به دانشجويان عالقه در تواند مي
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 ارزشيابي روش هاي مؤلفه تأثير آتي هاي پژوهش در تا ميهست آن بر .باشد داشته
 تحصيلي پيشرفت بر را دانشگاه بر حاكم انساني روابط و اساتيد تدريس روش ،اساتيد
   .دهيم قرار بررسي مورد

 ،نبود مقدور نمونه افراد تك تك از حضوري مصاحبه آنكه دليله ب :ها ويتمحد
 دركه  شد تقاضا دانشجويان از .است شده استفاده پرسشنامه ازدر اين پژوهش  لذا

 كه كرد ادعا توان نمي اين وجود با .گويند پاسخ سئواالت به صداقت و آرامش كمال
   .باشند گفته پاسخ سئواالت به ايم استهخو مي ما كه چنان آن كافي دقت با آنها همه
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 منابع
 در تحصيلي پيشرفت بر اجتماعي قشربندي تأثير بررسي .)١٣٧٧( حسين ،احمدي
 :تهران ،ارشد كارشناسي ةنام پايان .زنجان شهر هاي دبيرستان پسر آموزان دانش ميان

  .مدرس تربيت دانشگاه
 تحصيلي پيشرفت و تحصيلي ةالقع بين ةمقايس و بررسي .)١٣٧٨( فرشاد ،اخالقي 

 تربيتي علوم ةدانشكد :تهران .ارشد كارشناسي ةنام پايان .دانشجويان و آموزان دانش
   .معلم تربيت دانشگاه

 .پرورش و آموزش در مشاوره و راهنمايي فنون و اصول .)١٣٧٤( يوسف ،اردبيلي
   .بعثت  ةمؤسس :تهران

 دانشگاه دانشجويان تحصيلي پيشرفت بر مؤثّر عوامل بررسي .)١٣٨٠( فيروز ،اماني
 علوم دانشگاه ،تحقيقاتي طرح گزارش .١٣٨٠ سال در اردبيل پزشكي علوم

  .پژوهش واحد ،رساني اطالع و پژوهشي مديريت ،پزشكي
 ةترجم .تدريس فرآيند در معلمان اثربخشي افزايش .)١٣٨٠( دبليو لورين ،آندرسون
   .مدرسه انتشارات :تهران ،اميني محمد

 افت بر مؤثّر عوامل اي همقايس بررسي .)١٣٨٦( همكاران و محمدرضا ،فر تمنائي
 ،رفتار دانشور پژوهشي – علمي ةدوماهنام .ممتاز و مشروط دانشجويان تحصيلي
   .٥٢-٣٩ص ،٢٤ ةشمار ،دهم چهار سال ،شاهد دانشگاه

 دانشگاه در ناموفق و موفق دانشجويان از گروه دو ةمقايس .)١٣٧٢( علي ،حسيني 
 ،٧ ةشمار ،٣ ةدور ،ايران شناسي روان انجمن ةنشري ،شناسي روان مجله .شيراز
   .١١٩-١٠٠ص

پيشرفت با اجتماعي طبقه هاي شاخص از برخي اي هرابط بررسي .)١٣٧٦( محمد ،رخي 
 و اجتماعي علوم ةمجل .جديد نظام اول سال آموزان دانش از گروهي در تحصيلي
   .٧٦-١٢ ص ،بهار ،دوم ةشمار ،دوازدهمة دور ،شيراز دانشگاه انساني
 بر مؤثّر عوامل تعيين .)١٣٩٠( فربد ،آذر فرد عبادي ؛آزاده ،احمدي ؛مسعود ،رودباري

 سال در )همت پرديس( تهران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان تحصيلي پيشرفت
-٣٧ص ،٣ ةشمار ١٩ ةدور ،تزكيه و طب پژوهشي و علمي مجله .٨٩-٨٨ تحصيلي

٤٨.   
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 دانشجويان تحصيلي پيشرفت بررسي .)١٣٨٩( بهزاد ،مرز اصل ؛مسعود ،رودباري 
 .٨٦-٨٧ تحصيلي سال در آن با مرتبط عوامل و زاهدان پزشكي علوم دانشگاه

   .١٥٢-١٤٧ص ،٢ ةشمار ،٧ ةدور ،پزشكي آموزش در توسعه هاي گام ةمجل
 بر مؤثّر عوامل سيبرر :سكاكي سياوش " از نقل به ،١٩٣-١٨٩ ص ،)١٣٧٠( روشه

      ،اردبيل استان آزاد و ايثارگر و شاهد دانشجويان بين در تحصيلي پيشرفت
ww. navideshahed. com ".   

 دانشجويان تحصيلي پيشرفت بر مؤثّر عوامل بررسي .)١٣٧٧( رحيم ،ساعي
 كارشناسي ةنام پايان .آموزش مناسب رهيافت  هئارا و كشاورزي هاي دانشكده

   .شيراز دانشگاه :يرازش ،ارشد
 ةفصلنام .شاهد دانشجويان تحصيلي پيشرفت بر مؤثّر عوامل .)١٣٨٠( اكبر ،شريفيان
 ص ،زمستان و پاييز ،١٦ و١٥ ةشمار ،طباطبايي عالمه دانشگاه اجتماعي علوم
٢٠٠-١٩٩.   
 ،٨ ص ،اميركبير انتشارات :تهران .رفتاري علوم فرهنگ .)١٣٦٤( اكبر علي ،نژاد شعاري
   .١٩٨ ص
 دانشجويان شخصيتي و دموگرافيك هاي ويژگي مقايسه .)١٣٧٦( همكاران و شمس

 علوم در پژوهش ةمجل .اصفهان پزشكي علوم دانشگاه غيرمشروط و مشروط
   .٢٢٦-٢٢٢ ص ،٤ ةشمار ،دوم ةدور ،پزشكي

 و تعليم ةفصلنام .آن علل و متحده اياالت در تحصيلي اُفت .)١٣٦٥( اهللا امان ،صفوي
   .٤٣-٣٦ص ،زمستان و پاييز ،٨و ٧ ةشمار ،٢ سال ،)رشوپر و آموزش( بيتتر
 هنگام زود تحصيل ترك بر اثرگذار متغيرهاي شناسايي .)١٣٨٣( مرضيه ،عارفي

   .٣ ةشمار ،٢ ةدور ،زنان پژوهش ةفصلنام .تحصيلي راهنمايي ةدور دختران
 چهارمين .تحصيلي تاُف ةزمين در تحليلي پژوهش .)١٣٦٩( سيدمحمدعلي ،زاده گالب
   .اصفهان دانشگاه انتشارات :اصفهان ،٢ ج ،علمي نويسي مقاله ةدور
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