
 16/01/88 تاريخ دريافت مقالهجديد عالي، دورة  آموزش  نامة
 18/09/88 تاريخ پذيرش 59-81، صص1388پاييز،هفتم دوم، شمارة  سال
 
  

بررسي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج و 
  آموزش كشاورزي دانشگاه رازي و عوامل مؤثر بر آن

  
  *درويشي و امير اعظمي ةشهرزاد باراني، فاطم

  **يومرث زرافشانيك
  چكيده    

همبستگي، بررسي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان  ـ هدف اين پژوهش با روش توصيفي
پژوهش در دو بخش . استترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي و عوامل مؤثر بر آن 

هاي معدل كل و معدل  آمار موجود و شاخص كمكدر بخش اول، با  :صورت گرفته است
اين روند، ). =N 159(د شبررسي  84تا  82پيشرفت تحصيلي دانشجويان از سال  ترم، روند

هاي مختلف، بيانگر روندي افزايشي  ورودي ةهاي روزانه و شبان به طور كلي در تمامي دوره
بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان روزانه و شبانه در هر ورودي نشان داد كه به  ةمقايس. بود

 ةمقايس، اما دار است ها اين تفاوت از لحاظ آماري معني روديدر ساير و 82جزء ورودي 
در بخش دوم . نشان ندادداري  هاي مختلف تفاوت معني پيشرفت تحصيلي بين ورودي

ترويج  ةرشت 85و  84ورودي  ةروزانه و شبان ةنفر دانشجوي دور 107آماري  ةجامع با تحقيق
هاي  هداد. دشدانشجويان شناسايي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي  و آموزش كشاورزي،

)  α=65/0(مناسب  نظر متخصصان و پاياييمطلوب از روايي  با مورد نظر از طريق پرسشنامه
نتايج حاصل از آزمون رگرسيون چندگانه به روش گام . دشآوري  در قالب سرشماري جمع

: ده متغير شاملرا ) معدل(درصد از تغييرات متغير پيشرفت تحصيلي  76به گام نشان داد كه 
محل نشستن در كالس، وضعيت اقتصادي خانواده، اضطراب امتحان، خاستگاه سكونت، 

مدي، جمعيت خانواده، ميزان مالقات با استاد راهنما اانگيزه و عالقه، باور به خودكار
با توجه به نتايج، چيدمان . ندنك شغلي و ميزان تحصيالت والدين تبيين مي ة، آيند)مشاوره(

هاي افزايش جذب و پذيرش دانشجويان بومي  ها به صورت كنفرانسي، اتخاذ سياست كالس
راهنما براي مالقات با دانشجويان و در  تادانهاي بيشتر اس ها، برقراري فرصت در دانشگاه
  . شدگيري از الگوي يادگيري تجربي در آموزش پيشنهاد  نهايت بهره

  
ثر، ترويج و آموزش كشاورزي، محل مؤروند پيشرفت تحصيلي، عوامل  :واژگان كليدي

  نشستن در كالس، رگرسيون
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  مقدمه
  ،بنابراين ؛استآن جامعه  ةديد ثر از نيروي آموزشأهر جامعه متة رشد و توسع

توان اثرگذارترين عامل در  ود كيفيت نظام آموزشي را ميبوري و به دستيابي به بهره
تربيت نيروي انساني  ).1383، صفدري ده چشمه و همكاران( كشورها دانست ةتوسع

شود و كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه،  گذاري محسوب مي نوعي سرمايه
اگر . انساني خود بپردازند ةاند كه بايد به تكميل كيفيت سرماي بيش از پيش دريافته

ترين عامل موفقيت در تحقق اهدف  مد و ماهر مهمابپذيريم كه نيروي انساني كار
مدي افراد، اوري و كار هاي مطمئن افزايش بهره يك كشور است، يكي از راهگوناگون 
ساز اصلي براي دستيابي به  در اين خصوص، زمينه. آنهاست ةثر و سازندؤآموزش م

بعد آموزش عالي آن  ةپايدار در ابتدا آموزش و پرورش هر كشور و در مرحل ةتوسع
  ). 1386فرج اللهي و فيروزفر، (كشور است 
سازان هر كشور،  مد و آيندهاويان هر جامعه به عنوان قشر روشنفكر و كاردانشج

هر كشور را به خود اختصاص  ةودجبريزي و  برنامه ةگروهي هستند كه بخش عمد
حيدري و كوشان، (هستند آنان از هوشمندترين و مستعدترين اقشار جامعه . دهند مي

رفت تحصيلي دانشجويان و توجه ثر در پيشؤشناسايي فاكتورهاي م ،بنابراين ؛)1381
   ).1383 صفدري ده چشمه و همكاران،(است پايدار  ةگامي به سوي توسع ،نبه آنا

شناسي،  در بسياري از مطالعات رواناست كه جمله مسائلي  پيشرفت تحصيلي از
شود كه  شناسي، موفقيت به پاسخ يا عملي گفته مي در روان. گيرد مورد توجه قرار مي

به هدف برسد، يا موفقيت يك گام قطعي است كه به سمت هدف طي آن شخص 
هاي تحصيلي، موفقيت به  ولي در تعليم و تربيت و در موقعيت ،شود برداشته مي

هاي  ش در پيشرفتيها شود كه فرد به فراخور توانايي مي قالطاي از كارايي ا درجه
پيشرفت تحصيلي ). 1382زماني و اميري اردكاني،( رسد خود به رضايت شايسته مي

و ) 1380سليمان نژاد و شهرآراي،( به معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد است
 ،اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي و غيره ،جمله هاي مختلفي از مقولهآن را در  توان مي

 نهاي آتي آنا پيشرفت تحصيلي دانشجويان، در كسب موفقيت. مورد مطالعه قرار داد
اساسي و به تبع آن افت  ةخوردار است و عدم توجه به اين مقولاز اهميت بسزايي بر

كنوني خواهد  ةتحصيلي، موجب كاهش سطح علمي و كارايي دانشجويان در جامع
 ةعالوه بر مشكالتي كه براي فرد دانشجو و خانواد ،همچنين، شكست تحصيلي. شد

چرا كه  ؛داشت كند، خسارات فراواني را نيز براي جامعه در پي خواهد وي ايجاد مي
انساني  ةباعث به هدر رفتن ميزان قابل توجهي از امكانات، منابع و استعدادهاي بالقو

و اثرات غير قابل جبراني را در ابعاد فردي و اجتماعي بر جاي  شود ميو اقتصادي 
   ).1385 منيري و همكاران،( گذارد  مي



  

  
 

61  ...وبررسي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج
 

ه حدي است كه ب دانشجويان اهميت تأثير پيشرفت تحصيلي در سالمت رواني
معيار اساسي براي  ،نوجواني ةدوم دورة آن را حداقل تا نيم برخي از متخصصان
آموزشي  هنگامي كه محيط. اند دانسته و سالمت رواني سالم تشخيص عملكرد

آميز  همين تجارب موفقيتهاي مناسب را براي پيشرفت تحصيلي فراهم كند و  زمينه
هاي  شود، نوعي مصونيت در برابر بيماريتكرار هاي تحصيلي بعدي نيز  در سال

چنين فردي قادر خواهد بود كه به . شود رواني براي مدتي نامحدود در فرد ايجاد مي
  .غلبه كندهاي زندگي  راحتي بر فشارها و بحران

عوامل اقتصادي، اجتماعي، فردي، خانوادگي و آموزشي،  :عوامل متعددي از جمله
. گيرند سفانه چندان كه بايد مورد توجه قرار نميأمت ثرند، اماؤدر پيشرفت تحصيلي م

عوامل پنهاني نيز دخيل هستند، كه به طور غير مستقيم، بر  ،تر اينكه در اين ميان مهم
عواملي چون شغل والدين، . گذارند ثير ميأموفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي فرد ت

هاي  استعداد و توانايي ،وضعيت اقتصادي خانواده، اضطراب امتحان، انگيزه و عالقه
جالب اينجاست كه در  ةند، اما نكتهستثر ؤفردي و غيره بر پيشرفت تحصيلي م

به عنوان يك عامل مؤثر بر پيشرفت » محل نشستن در كالس«پژوهش حاضر، 
قبلي، به آن توجه  ةتحصيلي شناخته شد، عاملي كه تاكنون در مطالعات انجام شد

سفانه أعامل، بلكه عوامل ديگري نيز هستند كه متنه تنها اين . چنداني نشده است
محققان در  چرا كه معموالً ؛چنان كه بايد به آنها توجه كافي نشده است آن

تنها اثر يك عامل را بر موفقيت تحصيلي مورد بررسي قرار  ،هاي خود پژوهش
شوار كاري بس د عمالً ،دهند، اما بايد اذعان داشت كه پرداختن به تمام اين عوامل مي

يك جامعه، منوط  ةآيند ،زيرا؛ است، اما به رغم دشوار بودن، نبايد ناديده انگاشته شود
 ؛كه توان پيشبرد اهداف جامعه را دارا باشند استمد اداشتن افرادي موفق و كار به

هاي  ترين عوامل انگيزشي براي برداشتن گام از مهم ،موفقيت در تحصيلبنابراين، 
 .هاي يك كشور خواهد بود تبلندتري به سوي موفقي

ريزان  ، برنامهاندتادانشجويان، اس ،با توجه به آنچه كه بيان شد ،بدين ترتيب
ثر بر پيشرفت تحصيلي ؤها و نظام آموزشي الزم است به عوامل م آموزشي، دانشگاه

، و انجام دهندپيشبرد اهداف آموزشي  برايهاي مناسبي  ريزي برنامهو  اهتمام ورزند
توجه به عوامل  ،بنابراين. چه بيشتر دانشجويان فراهم آورند براي موفقيت هر زمينه را

چرا كه موفقيت و پيشرفت است؛ ثر بر پيشرفت تحصيلي بسيار ضروري ؤم
پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي كه دارد، خود،  دانشجويان در امر تحصيل، عالوه بر

كند و نظام  تربيت ميرا وفقي دانشجويان م و استعامل باال رفتن اعتبار دانشگاهي 
د، نظامي كنموفق و كارآمد را وارد جامعه  ،كرده آموزشي كه بتواند نيروي تحصيل

  .موفق و كارا خواهد بود
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  تحقيق ةپيشين
ثر بر پيشرفت تحصيلي صورت ؤبررسي عوامل م ةتاكنون مطالعات وسيعي در زمين

اين تحقيقات، حاكي از آن است دست آمده از اكثر قريب به اتفاق ه گرفته و نتايج ب
هاي مختلف شخصيتي، خانوادگي، محيطي، آموزشي و  كه عوامل متعددي در حيطه

مطالعات  ،در ايران. ثير خود قرار دهندأتوانند پيشرفت تحصيلي را تحت ت غيره، مي
ثير اين عوامل بر روي پيشرفت تحصيلي انجام أبررسي ارتباط و ت ةاي در زمين پراكنده
ثير هركدام از عوامل را به صورت مجزا، أكه در اكثر آنها سعي شده است كه تگرفته 

بيشتر سعي بر آن  ،در قالب يك تحقيق مورد بررسي قرار دهند، اما در تحقيق حاضر
ها و ابعاد مختلف بر پيشرفت تحصيلي  ثير و ارتباط تمام عوامل، از حيطهأشد كه ت

  .مورد تحقيق و بررسي قرار داده شود
توان به پژوهش سازمان يونسكو  جمله مطالعات مرتبط با پيشرفت تحصيلي، مياز 

ر پيشرفت بطرح تحقيقي با هدف عوامل مؤثر  ،اين سازمان. اشاره كرد) 1992(
محيط آموزشي،  :نتايج اين مطالعه نشان داد كه عواملي چون. دكر ءتحصيلي اجرا

كه  يشرفت تحصيلي تأثير داردهاي فراگير و خانواده در پ هاي مدرس، ويژگي ويژگي
  .استهر يك از اين عوامل چهارگانه، تابع شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه 

اند به  هكردانگيزش و پيشرفت تحصيلي  ةاغلب محققاني كه اقدام به بررسي رابط
مدي، اخصوص خودكفايتي، خودكاره اند كه عوامل انگيزشي ب رسيده اين نتيجه

معناداري با  ةپنداري، رابط وني، عزت نفس و خويشتناضطراب، منبع كنترل در
 ،زاده ؛ حسن1381؛ البرزي و سيف، 1380پاشا شريفي، (پيشرفت تحصيلي دارند 

  ).1999 ،؛ ربتا1990 ،؛ مك كامبز1386 ،؛ ولي زاده و همكاران1381 ،؛ بيابانگرد1381
رفت پيش ةبررسي رابط«اي تحت عنوان  در مطالعه ،)1381(عابدي و عريضي 

به اين نتيجه رسيدند كه » هاي شخصيتي و خانوادگي فراگيران تحصيلي با ويژگي
اي و اجتماعي، هوش، مهارت و عزت نفس،  متغيرهاي شخصيتي، خانوادگي، مدرسه

اضطراب عمومي، سطح آرزومندي، اسنادهاي سببي، خوداثربخشي و يادگيري 
  .خودگردان با پيشرفت تحصيلي ارتباط معناداري دارند

بسياري از محققان نيز در صدد بررسي نقش عوامل آموزشي بر پيشرفت تحصيلي 
معنادار و  ةوجود يك رابط ةدهند اند كه نتايج حاصل از مطالعات آنها نشان برآمده

آموزان  مثبت بين عواملي مانند امكانات آموزشي، ازدحام و تراكم دانشجويان و دانش
آموختگان با  ت آموزش، ميزان همكاري دانشآموزشي معلمان، كيفي ةدر كالس، سابق

و مشاوران و  تادانهاي دانشجويي، ميزان ارتباط دانشجويان با اس ها و انجمن تشكل
رضايتمندي  ت علمي و در كل ميزانئازاعضاي هي آموختگان دانش مندي رضايت ميزان
 ؛ زماني و1381 ،ادهمي و همكاران(است آموزشي با پيشرفت تحصيلي  ةسسؤاز م

  ).1383،؛ فاضلي 1382؛ معين پور، 1382 ،اميري اردكاني
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ش بسزايي در پيشرفت و موفقيت قترين فاكتورهاي آموزشي كه ن يكي از مهم
تحصيلي است كه  ةثير آن را ناديده گرفت، مشاورأتوان ت تحصيلي فراگيران دارد و نمي

)  2002(و راجرز توان به تحقيق كنت  شده در اين زمينه مي مطالعات انجام هاز جمل
ل آموزشي با ئد كه در اين پژوهش، محققان به بررسي چگونگي حل مساكراشاره 

هاي  اند و يافته مريكا پرداختهاهاي  استفاده از خدمات مشاوره در تعدادي از دانشگاه
ثير مهمي در كسب و ارتقاي أتحصيلي ت ةدهد كه مشاور اين تحقيق نشان مي

پيشرفت تحصيلي  نهايتدر هاي اجتماعي و  ارتمه خودپنداري مثبت، افزايش
  . دانشجويان دارد
عوامل خانوادگي نسبت  ةبررسي رابط ةتحقيقات مشابهي نيز در زمين ،در اين ميان

 ةبه تحصيل، درگيري والدين در امر تحصيل، تعداد اعضاي خانواده، شغل والدين، طبق
ته است كه نتايج اغلب  اجتماعي و درآمد خانواده با پيشرفت تحصيلي صورت گرف

معناداري بين اين عوامل با پيشرفت تحصيلي  ةاين مطالعات حاكي از آن است كه رابط
وجود دارد كه هرچه تعداد اعضاي خانواده كمتر، درگيري والدين نسبت به تحصيل 

اجتماعي و درآمد خانواده باالتر باشد، پيشرفت تحصيلي فراگيران نيز  ةبيشتر، و طبق
؛ لواساني و 1382؛ حجازي و اميدي نجف آبادي، 1376خير، (اهد بود بيشتر خو
  ).1382 ،همكاران

 ةتوان به مطالع شرايط اقتصادي بر پيشرفت تحصيلي و ارتباط اين دو مي ةدر زمين
»  ل خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويانئثير مساأت« ، تحت عنوان)1991(بيگس 
معنادار و مثبت بين درآمد خانواده و  ةبه رابط د كه ايشان در تحقيق خودكراشاره 

كند كه هرچه درآمد خانواده بيشتر شود،  پيشرفت تحصيلي پي برده است و اشاره مي
  .معدل دانشجويان نيز بيشتر خواهد بود

عوامل مرتبط با پيشرفت  ةاز جمله كساني است كه در زمين ،)1386(رحماني
هاي تحقيقات وي حاكي از اين است كه  يافته. تحصيلي تحقيقاتي را انجام داده است

ت و كيفيت پيشرفت و موفقيت تحصيلي به عوامل متفاوتي از جمله هوش فرد، كمي
هاي قبلي او، كيفيت آموزش، عوامل مربوط به خانواده و ميزان تمرين و مرور  يادگيري
  .ها و در نهايت نگرش فرد بستگي دارد درس

، طي انجام )1382( و حجازي و همكاران) 1386( صفدري ده چشمه و همكاران
ريزي  تحقيقاتي به وجود ارتباط مثبت بين متغيرهاي جنسيت، معدل قبلي، برنامه

از ديگر . تحصيلي و ساعات مطالعه با پيشرفت تحصيلي پي بردند ةرشت ،تحصيلي
 ،ايم ثير آن بر پيشرفت تحصيلي بودهأمواردي كه شاهد انجام مطالعاتي در خصوص ت

ان است كه در بسياري از تحقيقات نظير تحقيق حاضر يمي و غيربومي بودن دانشجوبو
برده  معنادار و مثبت بين بومي و غيربومي بودن با پيشرفت تحصيلي پي ةبه وجود رابط
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ساعي، (ثير خاصي بر پيشرفت تحصيلي داشته باشد أتواند ت يعني اين عامل مي ؛شد
  ). 1385؛ زند، 1377

ثر بر پيشرفت تحصيلي كه مطالعات كمي در خصوص آن ؤهاي ماز ديگر فاكتور
يكي از جديدترين . دكرتوان به موقعيت فرد در كالس اشاره  صورت گرفته است، مي

بر اساس نتايج . است، )2006( گوسارد و همكاران ةتحقيقات مهم در اين زمينه، مطالع
 آموزان و دانش ثري بر پيشرفتؤايشان، محل نشستن در كالس به طور م ةمطالع

نشينند،  آموزاني كه در عقب كالس مي كه دانش گذارد، به طوري ثير ميأدانشجويان ت
نشينند  ي كه در جلو يا وسط كالس مينترين پيشرفت تحصيلي را نسبت به آنا پايين
اي  ، طي انجام مطالعه)2004(همچنين در تحقيق ديگري، هاگ و بنديكت . اند داشته

اين نتيجه رسيدند كه محل نشستن افراد در كالس با پيشرفت در همين زمينه به 
معناداري دارد و چنانچه دانشجوياني كه در عقب كالس  ةرابط نتحصيلي آنا

و در كل،  ناا وسط كالس تغيير دهند، نمرات آننشينند جاي خود را به جلو ي مي
  .بهبود خواهد يافت نپيشرفت تحصيلي آنا

توان اذعان  ل آمده در خصوص سوابق موضوع، ميهاي به عم با توجه به بررسي
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي در كشور  ةهايي كه تاكنون در زمين داشت، پژوهش

هاي شخصيتي، خانوادگي و محيطي  ايران انجام گرفته است، بيشتر بر اهميت ويژگي
ستن در صورتي كه در اين پژوهش، عوامل مهم ديگري از جمله محل نش ،اند پرداخته

شغلي به عنوان عوامل تأثيرگذار در پيشرفت  ةدر كالس درس و اميدواري به آيند
سان، شايد بتوان ادعا كرد كه پژوهش  بدين. تحصيلي مورد تأكيد قرار گرفته است

پيشرفت تحصيلي را در كشورمان ايران، يك گام به جلو هدايت  ةحاضر، مطالع
اين است كه عالوه بر تعيين عوامل  همچنين حسن اصلي اين پژوهش بر. دكرخواهد 

اساسي، روند اين پيشرفت نيز  ةمؤثر و مرتبط بر پيشرفت تحصيلي به عنوان يك مقول
ه هاي پيشين ب در حالي كه در بيشتر پژوهش ؛گيرد در دانشجويان مورد مطالعه قرار مي

  .ي از اين دو مقوله پرداخته شده استيك
ق، بررسي روند پيشرفت تحصيلي مطابق مطالب فوق، هدف كلي اين تحقي

آن  ثر برؤدانشجويان ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه و عوامل م
  :ند ازا اهداف اختصاصي اين تحقيق عبارت. است
  ، 82ورودي  ةهاي روزانه و شبان پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره ةمقايس .1
 ، 83ورودي  ةو شبان هاي روزانه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره ةمقايس .2
 ، 84ورودي  ةهاي روزانه و شبان پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره ةمقايس .3
 ، 84و   83 ،82هاي  پيشرفت تحصيلي دانشجويان ورودي ةمقايس .4
ثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج و آموزش ؤتعيين عوامل مرتبط و م .5

 .كشاورزي دانشگاه رازي
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شرفت تحصيلي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار عوامل مؤثر بر پي ،در نهايت
  :دشو گرفته است، در قالب چارچوب مفهومي ذيل ارائه مي

  

   
  
  محل نشستن در كالس درس •  شغل والدين •  انگيزه و عالقه •
  اضطراب امتحان •  تعداد اعضاي خانواده  •  تالش و جديت •
  تعداد ساعات مطالعه •  صيالت والدينسطح تح •  خودكارآمدي •
  نحوة گذراندن اوقات فراغت •  خاستگاه سكونت •  پنداري و عزت نفس خويشتن •
  امكانات آموزشي •  محل تولد •  هوش •
  ميزان كارايي و اثربخشي استاد •         وضعيت اقتصادي خانواده         •استعداد و توانايي فردي              •
      مشاورة تحصيلي •    نسبت به تحصيلنگرش فرد  •
  ريزي تحصيلي برنامه •    اراده و اعتماد به نفس •
    سالمتي جسمي و رواني •
  جنسيت •
  ميزان اميدواري به آيندة شغلي •

  
  روش تحقيق

از نظر ميزان كنترل متغيرها از  ؛يهاي كم اين تحقيق از نظر ماهيت، از نوع پژوهش
 تحقيقات كاربردي و از جهت روش، توصيفي ةاز زمر ،از نظر هدف ؛نوع غيرآزمايشي

  .همبستگي است ـ
در بخش اول، روند پيشرفت  :پژوهش حاضر در دو بخش صورت گرفت

ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه از سال  ةتحصيلي دانشجويان رشت
رسي از معدل كل و معدل ترم كه از طريق بر ،بدين منظور. دشبررسي  84تا  82

كشاورزي به دست  ةخدمات آموزشي دانشكد ةهاي دانشجويان موجود در ادار پرونده
اطالعات به دست آمده . گرفته شد  هاي پيشرفت تحصيلي بهره آمد، به عنوان شاخص

مستقل و آناليز واريانس تجزيه و تحليل  tهاي  و استفاده از آزمونSPSS افزار  نرم با
  .شد

ظور بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي، ابتدا در بخش دوم تحقيق، به من
. مباني نظري موضوع با توجه به منابع و مراجع مربوطه مورد بررسي قرار گرفت

 آوري اي به عنوان ابزار جمع سپس با در نظر گرفتن نتايج مطالعات، پرسشنامه

 پيشرفت تحصيلي

 عوامل شخصيتي عوامل خانوادگي عوامل آموزشي
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ان صصخبراي تعيين روايي پرسشنامه از پانل مت. دشاطالعات ميداني تحقيق تهيه 
دانشجويان  از سويپرسشنامه  30استفاده شد و به منظور تعيين پايايي ابزار نيز تعداد 

) α=65/0(د شآلفاي كرونباخ آن محاسبه  و كشاورزي دانشگاه رازي تكميلدانشكدة 
دانشجويان  ةكلي آماري را ةجامع. كه براي تحقيق حاضر ضريب پايايي مناسبي بود

 ةترويج و آموزش كشاورزي دانشكد ةرشت 85و  84ورودي  ةروزانه و شبان ةدور
نفر از دانشجويان در مقطع كارشناسي تشكيل  107كشاورزي دانشگاه رازي، شامل 

به . )درصد100نرخ پاسخ (ندها پاسخ داد نفر به پرسشنامه 107 در مجموعدادند كه 
و فراواني،  ميانگين، درصد: هايي شامل آماره ،SPSSها از نرم افزار  منظور تحليل داده

  .و آزمون تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد
  

  ها يافته
كشاورزي  ةترويج دانشكد تحصيلي دانشجويان  يشرفتپچگونگي روند  بررسي .1

  دانشگاه رازي كرمانشاه
به منظور بررسي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج از معدل كل و معدل ترم 

 159شامل  84و  83، 82سه ورودي ) هاي پيشرفت تحصيلي به عنوان شاخص(
  .دانشجو بهره گرفته شد

روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج و تفاوت بين  ةدهند ، نشان)1(شكل 
  .هاي متفاوت است ورودي ةهاي روزانه و شبان معدل ترم دوره
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ج

12

13

14

15

16

17

1 2 3 4

رم  ت

رم
ل ت
عد
م شبانه

روزانه 

   84ورودي ) ج ، 83ورودي ) ب ، 82ورودي ) الف  
  هاي متفاوت ورودي ةهاي روزانه و شبان اوت بين معدل ترم دورهتف )1( شكل

  
هاي  زايشي را در پيشرفت تحصيلي دانشجويان وروديف، روند ا)1(كل شمطابق 
در هشت ترم  82معدل ترم در ورودي  ،به طوري كه ؛توان استنباط كرد متفاوت مي

. ي را طي كرده استشده مساوي نبوده و از ترم اول تا ترم هشتم روند افزايش سپري
  .دشو ها نيز همين روند تكرار مي در ساير ورودي

 ـ tهاي روزانه و شبانه در هر ورودي از آزمون  به منظور مقايسه بين دوره
  :آمده است )1(نتايج حاصل در جدول . استيودنت استفاده شد

  
  هاي متفاوت هاي روزانه و شبانه در ورودي بين دوره ةمقايس )1( جدول
 داري سطح معني آزادي ةدرج t انحراف معيار ميانگين رمتغيي
  061/0  14 03/2 50/0 18/15 82ورودي
     64/0 55/15 روزانه
     76/0 83/14 شبانه
  012/0  10 04/3 90/0 61/14 83ورودي
     62/0 25/15 روزانه
     82/0 97/13 شبانه
  005/0  6 27/4 76/0 80/14 84ورودي
     32/0 35/15 روزانه
     39/0 27/14 شبانه

  
روزانه  ةكه، اگر چه ميانگين دور كردتوان چنين استنباط  ، مي)1( بر اساس جدول

دار نيست  است ولي اين اختالف از نظر آماري معني 82ورودي  ةشبان ةبيشتر از دور
)061/0ρ= ( 83ورودي  ةهاي روزانه و شبان درصد بين ميانگين دوره 95اما، با احتمال 

دو ميانگين بيانگر  ةمقايس). =ρ 012/0(داري وجود دارد  از لحاظ آماري تفاوت معني
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داري بيشتر از ميانگين  به طور معني) =M 25/15(روزانه  ةاين است كه ميانگين دور
 ةهاي روزانه و شبان درصد نيز بين دوره 99با احتمال . است) =M 97/13(شبانه  ةدور

 ة، دوربنابراين ؛)=ρ 005/0(داري وجود دارد  ت معنياز نظر آماري تفاو 84ورودي 
  .   شبانه است ةداراي ميانگين باالتري نسبت به دور 84روزانه 

از ) مأروزانه و شبانه تو(هاي مختلف  براي سنجش تفاوت بين ميانگين ورودي
  :ه شده استئارا )2(نتايج در جدول  ةخالص. استفاده شد ANOVAآزمون 
  

 ةهاي مختلف رشت ورودي نيانگيمنتايج تحليل واريانس تفاوت بين  ةخالص )2( جدول
  دانشگاه رازي كرمانشاه ترويج و آموزش كشاورزي

 يدار يمعن F  مجذورات نيانگيم يآزاد ةدرج  مجموع مجذورات
  172/0 753/0 312/0            171/0  2  342/0  بين گروهي
      548/0  3  644/1 درون گروهي

        5  986/1  كل
   

 ،82(هاي مختلف  داري بين ميانگين ورودي ، اختالف معني)2( بر اساس جدول
. شود ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه مشاهده نمي ةرشت) 84و  83

 ةدرصد تغييرات متغير وابسته ميانگين به وسيل 17دهد كه تنها  مجذور اتا نيز نشان مي
  .شود متغير مستقل ورودي تبيين مي

از سه (يك از دو گروه   نيز بيانگر آن است كه بين هيچ تعقيبيتايج آزمون ن
  .داري وجود ندارد از لحاظ آماري تفاوت معني) 84و  83 ،82ورودي 

  
بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج و آموزش  .2

  كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
خاستگاه سكونت، محل تولد، تعداد  جنسيت،: متغيرهاي مستقل اين تحقيق شامل

ساعات مطالعه، محل نشستن در كالس درس، وضعيت اقتصادي خانواده، تعداد 
اعضاي خانواده، ميزان تحصيالت والدين، انگيزه و عالقه، تالش و جديت، هوش، 

گذراندن اوقات فراغت،  ةپنداري و عزت نفس، استعداد و توانايي فردي، نحو خويشتن
ت به تحصيل، اراده و اعتماد به نفس، اضطراب امتحان، باور به نگرش فرد نسب

شغلي، سالمتي  ة، اميدواري به آيند)مشاوره(مدي، مالقات با استاد راهنما اخودكار
جسمي و روحي، امكانات آموزشي، ميزان كارايي و اثربخشي استاد، شغل والدين و 

تشكيل ) معدل(فت تحصيلي تحقيق را پيشر ةمتغير وابست. استريزي تحصيلي  برنامه
  .دهد مي
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بررسي نقش عوامل مؤثر مذكور بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج، براي 
 55( 85و ) =52n( 84هاي  نفر دانشجوي ترويج از ورودي 107اي بر روي  مطالعه

n= (اكثر پاسخگويان . نفر زن بودند 83نفر مرد و  24از اين تعداد . صورت گرفت
 ةو دامن 95/7پاسخگويان  ةمتوسط تعداد ساعات مطالع. داشتند 18تا  16معدل بين 
درصد از پاسخگويان در جلوي كالس  45/36. دشساعت برآورد  20تا  0مطالعه بين 

اكثر . نشينند درصد به ترتيب در وسط و عقب كالس مي 89/15درصد و  66/47و 
شهر و مابقي در در  ندرصد از آنا 90/72و ) درصد 16/69( پاسخگويان غير بومي

  ).  درصد 10/27(اند  روستا متولد شده
پيشرفت تحصيلي از تحليل  ةگوكنند به منظور بررسي و تبيين متغيرهاي پيش

   :)3جدول( رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد
  
كشاورزي  ةپيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج دانشكد ةگوكنند متغيرهاي پيش )3( جدول

  رگرسيون گام به گام ه رازي بر اساس تحليلدانشگا

مقدار   مدل
B 

مقدار  خطاي معيار
 t  بتا

سطح 
  داري معني

  000/0  156/7   452/0 237/3 )مقدار ثابت(
محل نشستن در كالس

  000/0 796/10  559/0  128/0  386/1 )جلو(درس

  000/0 -148/6  -337/0 052/0 -322/0 وضعيت اقتصادي خانواده
  000/0 -932/4  -289/0 061/0 -303/0 ناضطراب امتحا

  001/0 -348/3  -179/0 138/0 -462/0 )غير بومي(خاستگاه سكونت
  001/0  350/3  171/0 061/0 203/0 انگيزه و عالقه
  017/0  435/2  150/0 052/0 126/0 مدياباور به خودكار

  000/0 -267/4  -258/0 068/0 -289/0 تعداد اعضاي خانواده
ستا راهنمامالقات با ا

  001/0  480/3  200/0  058/0  201/0 )مشاوره(

  018/0  409/2  131/0 069/0 165/0 شغليةآيند
  044/0  042/2  121/0 057/0 116/0 ميزان تحصيالت والدين

  
) R²(و ضريب تعيين  88/0در اين تحليل برابر ) R( ضريب همبستگي چندگانه

، )جلو(نشستن در كالس درس دهد متغيرهاي محل  است كه نشان مي 76/0برابر 
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، انگيزه و )غير بومي(وضعيت اقتصادي خانواده، اضطراب امتحان، خاستگاه سكونت 
مدي، تعداد اعضاي خانواده، ميزان مالقات با استاد راهنما اعالقه، باور به خودكار

درصد از تغييرات متغير  76شغلي و ميزان تحصيالت والدين،  ة، آيند)مشاوره(
متغير محل نشستن  )3(بر اساس جدول . كنند را تبيين مي) معدل(لي پيشرفت تحصي

با دارا بودن بيشترين مقدار بتا از اهميت بيشتري نسبت به متغيرهاي ) جلو(در كالس 
اثرترين متغير  و كم. بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان برخوردار است ديگر در پيش

  .تنيز در اين بين ميزان تحصيالت والدين بوده اس
گوي  ضريب همبستگي چندگانه و ضريب تعيين متغيرهاي پيش )4( جدول

  .دهد را نشان مي) معدل(پيشرفت تحصيلي  ةمذكور و متغير وابست
  

  ي چندگانه و ضريب تعيين متغيرهاييگضريب همبست )4( لوجد
  )معدل(گو و پيشرفت تحصيلي  پيش 

  تعديل شده  R R² R² مستتقل/متغيير پيش گو
  39/0  40/0 63/0 )جلو(ن در كالس درسمحل نشست

  56/0  56/0 75/0 وضعيت اقتصادي خانواده
  59/0  60/0 78/0 اضطراب امتحان

  63/0  64/0 80/0 )غير بومي(خاستگاه سكونت
  66/0  68/0 82/0 انگيزه و عالقه
  68/0  70/0 84/0 مدياباور به خودكار

  70/0  72/0 85/0 تعداد اعضاي خانواده
  72/0  74/0 86/0 )مشاوره(استا راهنمامالقات با

  73/0  75/0 87/0 شغليةآيند
  74/0  76/0 88/0 ميزان تحصيالت والدين

  
از بين متغيرهاي مستقل ذكرشده، محل نشستن در كالس  )4(بر اساس جدول 

 39(دارد ) معدل(بيشترين سهم را در تبيين واريانس پيشرفت تحصيلي ) جلو(
، بنابراين. اثر زيادي خواهد بودداراي اين مقدار، ) 1988( 1مطابق با كوهن). درصد

پيشرفت تحصيلي، جلو نشستن در  ةدهند توان گفت يكي از عوامل اصلي شكل مي
  .كالس درس است

                                                                                                                                       
1.  Cohen 
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با توجه به نتايج تحليل رگرسيون و همبستگي بين هر يك از متغيرهاي 
مدي، ار به خودكارمحل نشستن در كالس درس،  انگيزه و عالقه، باو ةگوكنند پيش

شغلي و ميزان تحصيالت  ةاميدواري به آيند ،)مشاوره(ميزان مالقات با استاد راهنما 
 ،=r=، 43/0 r= ،35/0r=، 44/0r=، 28/0r 69/0: به ترتيب شامل(والدين، با معدل 

22/0r= (نشينند،  دانشجوياني كه در جلوي كالس مي ،توان چنين استنباط كرد مي
همچنين، . نشينند رند تا آنهايي كه در وسط يا عقب كالس ميمعدل باالتري دا

مدي باالتري اخودكار ةبيشتري دارند يا از روحي ةدانشجوياني كه انگيزه و عالق
 ةاميدواري به آيند. كنند نسبت به سايرين معدل باالتري را كسب مي ،برخوردارند

مثبت پيشرفت تحصيلي دانشجويان  ةشغلي و ميزان تحصيالت والدين نيز پيشگوكنند
وضعيت  ةگوكنند تگي منفي بين هر يك از متغيرهاي پيشساز طرفي، وجود همب. است

اقتصادي خانواده، اضطراب امتحان، خاستگاه سكونت و تعداد اعضاي خانواده، با 
اين است كه  ةدهند نشان)  =r=، 47/0- r=، 44/0- r=، 46/0-r -48/0(معدل 

و . كنند هايي با وضعيت اقتصادي بهتر زندگي مي عدل كمتر در خانوادهدانشجويان با م
منجر به كسب نمرات  ،هر چه ميزان اضطراب امتحان در دانشجويان بيشتر باشد

همچنين گواه بر  ،نتايج. يابد و به موزات آن معدل نيز كاهش مي خواهد شدتري  پايين
ديگر آنهايي كه در خوابگاه  اين واقعيت است كه دانشجويان غير بومي، به بيان

از سوي . تري نسبت به دانشجويان بومي برخوردارند سكونت دارند، از معدل پايين
معنادار معكوسي وجود  ةبين تعداد اعضاي خانواده و پيشرفت تحصيلي رابط ،ديگر

دارد چنانچه هر قدر جمعيت خانواده بيشتر باشد، دانشجويان معدل كمتري را كسب 
   .خواهند كرد

جنسيت، تعداد ساعات مطالعه، : جدا از موارد مؤثر مذكور، سايرمتغيرها شامل
پنداري و عزت نفس، هوش، استعداد و توانايي  محل تولد، تالش و جديت، خويشتن

گذراندن اوقات فراغت، نگرش فرد نسبت به تحصيل، اراده و اعتماد به  ةفردي، نحو
ي، ميزان كارايي و اثربخشي استاد، نفس، سالمتي جسمي و رواني، امكانات آموزش

از  يست؛ بنابراين،ن دار ريزي تحصيلي، در تحليل رگرسيون معني شغل والدين و  برنامه
  .دندشمعادله حذف 
در اين شكل عواملي كه . اند خالصه شده )2(عوامل مؤثر در شكل  ةكلي ،در نهايت

ريزان و مديران دانشگاهي  مههاي آموزشي مد نظر برنا تواند به منظور بهبود برونداد مي
  :ترسيم شده است) پر رنگ تر(تر  قرار گيرند، برجسته
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  نماي كلي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي )2( شكل  
  

  گيري  نتيجه
به منظور بررسي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج و  ،در تحقيق حاضر

هاي معدل كل و  و عوامل مؤثر بر آن، از شاخص آموزش كشاورزي دانشگاه رازي
معدل تنها شاخص براي ارزيابي پيشرفت تحصيلي  ،اگر چه. معدل ترم بهره گرفته شد

به طوري كه در  ؛ترين شاخص باشد آيد كه گوياترين و روشن نيست، اما به نظر مي
 اردكاني،زماني و اميري (تحقيقات پيشين نيز مورد استفاده قرار گرفته است  اكثر

؛ حجازي و اميدي نجف آبادي، 1383 ؛ حجازي،1382 ؛ حجازي و همكاران،1382
؛ اويس قرن و 1386چشمه و همكاران، ؛ صفدري ده1386 زاده و همكاران، ؛ ولي1385

  ).2001، همكاران
در بخش اول تحقيق، مبني بر بررسي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج و 

هاي  دهد كه اين روند به طور كلي، در تمامي دوره شان ميآموزش كشاورزي، نتايج ن
روند  ةدر مقايس. يك روند افزايشي است ،84و  83، 82هاي  روزانه و شبانه ورودي

بيانگر اين است  ،هاي روزانه و شبانه در هر ورودي، نتايج پيشرفت تحصيلي بين دوره
داري از  تفاوت معني 82كه بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان روزانه و شبانه ورودي 

ها وجود چنين تفاوتي بين  در حالي كه در ساير ورودي ؛لحاظ آماري وجود ندارد
 ،82در دو سال اول تحصيل ورودي  ،در واقع. دشو هاي روزانه و شبانه اثبات مي دوره

 شبانه تالش بسياري در جهت افزايش معدل خود نسبت به ةدانشجويان دور

 پيشرفت تحصيلي

محل
نشستن در 
 كالس

اضطراب
 امتحان

انگيزه و
 عالقه

ه باور ب
 يمداخودكار

مشاوره
 تحصيلي

تحصيالت
 والدين

جمعيت
 خانواده

آينده
 شغلي

وضعيت 
  اقتصادي
 خانواده

خاستگاه 
 سكونت
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تواند اين باشد كه با  دليل احتمالي اين يافته مي. اند داشته روزانه ةدانشجويان دور
ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه رازي در  ةشبانه رشت ةتأسيس دور ةتوجه به سابق

هاي آماري به دست آمده  و بررسي 74تا  82زماني كمتر بين سال  ة، فاصل1374سال 
هاي بعدي، اين  ت به ورودينسب 82در رابطه با تعداد كم دانشجويان شبانه ورودي 

گرفته كه مدرك شبانه دانشگاهي نسبت به مدرك روزانه  در بين دانشجويان شكل باور
 ؛تر است روزانه پايين ةشبانه از دور ةاز اعتبار كمتري برخوردار بوده و منزلت دور

، اين نگرش منفي به عنوان محركي منجر به افزايش تالش براي كسب معدل بنابراين
ميد آن كه بدين ده، به اشر توسط دانشجويان شبانه نسبت به دانشجويان روزانه باالت

به تدريج با اصالح باور موجود در . كنند موجود را تا حدودي پر طريق بتوانند خأل
داري  هاي پذيرش دانشجويان شبانه، تفاوت معني بين دانشجويان و افزايش ظرفيت

اي كه دانشجويان  به گونه. گرفته است هاي روزانه و شبانه شكل بين معدل دوره
هر . اند روزانه پيشرفت تحصيلي باالتري را نسبت به دانشجويان شبانه كسب كرده

تواند اين باشد كه دانشجويان شبانه نسبت به  چند كه دليل احتمالي اين امر نيز مي
را كه چ. تري برخوردارند دانشجويان روزانه از اضطراب باالتر و سطح انگيزش پايين

شبانه بر اقتصاد خانواده، معموالً سطحي از تشنج و نگراني  ةشهري ةبه دليل فشار هزين
كه تا حدودي منجر  گيرد والدين، در خانواده شكل مي از سويبراي تأمين اين هزينه 

و با توجه به نقش مؤثر  شود ميبه اضطراب و پريشاني خاطر دانشجويان شبانه 
پيشرفت تحصيلي، منتهي به كسب معدل  ةبازدارنداضطراب به عنوان يك عامل 

هاي مورد نياز براي قبولي در  همچنين با نگاهي گذرا به رتبه. تري خواهد شد پايين
هاي باالتر توسط دانشجويان روزانه  ها، كسب معدل دانشگاه ةروزانه و شبان ةدور

 84و  83، 82هاي  بنابر نتايج تحقيق، بين معدل كل ورودي. يابد تري مي توجيه منطقي
توضيح . شود داري مشاهده نمي ترويج و آموزش كشاورزي تفاوت  معني ةرشت

، محيط آموزشي، استادان: احتمالي اين نتيجه اين است كه عوامل آموزشي از جمله
ها تا  هاي درسي و غيره در تمامي دوره ريزي هاي تدريس، مواد آموزشي، برنامه روش

، با حفظ روند گذشته تغييرات بسيار بنابراين ؛حدود زيادي ثابت بوده است
  . خورد ها به چشم مي نامحسوسي در معدل كل ورودي

در بخش دوم تحقيق كه به منظور شناسايي عوامل مؤثر پيشرفت تحصيلي 
هاي حاصل از رگرسيون  دانشجويان ترويج و آموزش كشاورزي انجام گرفت، يافته

 ةرس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطنشان داد كه بين محل نشستن در كالس د
، هاگ و )2006(نتايج تحقيقات گوسارد و همكاران . داري وجود دارد مثبت و معني

دليل منطقي اين نتيجه اين است . است، مطابق با نتيجه تحقيق حاضر )2004(بنديك 
به طوري كه . پرتي در جلوي كالس حداقل و در انتها حداكثر است كه عوامل حواس

ترين حركات افراد جلويي را مد نظر  فرادي كه در انتهاي كالس مي نشينند كوچكا
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از  ؛پرتي فرد به وجود مي آورد بسيار مساعدي را براي حواس ةدارند و اين ديد، زمين
تري نسبت به افراد جلويي  پيشرفت تحصيلي پايين طورمعمول بهاين افراد  ،اين رو

  . خواهند داشت
عكس بين وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت  ةرابط بيانگر ،تحقيق حاضر

، حجازي و اميدي )1376(اين نتيجه بر خالف نتايج تحقيقات خير . تحصيلي است
) 1991(، بيگس )1383(، حجازي )1382(، لواساني و همكاران )1382(نجف آبادي 

ه در توضيح احتمالي اين نتيجه، اين است  كه دانشجوياني ك. است) 1386(و عابديني
 هاي زيادتر، خأل به دليل مواجهه با محدوديت ،كنند درآمد زندگي مي هاي كم خانواده

بيشتري براي رفع اين كمبود با  ةو انگيز كنند ميخود مشاهده  ةبيشتري را در خانواد
  . يابند تر مي شغلي مطمئن ةكسب معدل و جايگاه اجتماعي باالتر و به تبع آن آيند

يگر از عوامل مهمي است كه در اين تحقيق، نقش و اضطراب امتحان يكي د
هاي  با يافته ،اين نتيجه. اهميت آن در پيشرفت تحصيلي مورد تأكيد قرار گرفت

؛ 1381؛ بيابانگرد،1381البرزي و سيف،(تحقيقاتي ديگر در همين راستا همسويي دارد 
؛ 1990،، پينت ريچ و دي گروت1386زاده و همكاران، ؛ ولي1381عابدي و عريضي،

توانند اضطراب امتحان را در دانشجويان  شك موارد زيادي مي بي). 1997 لطيفيان،
تأثير اين عوامل و فشارهاي ناشي از آنها، اضطراب امتحان را بيشتر . كنندتشديد 
و چه  و هر چه اين اضطراب افزايش يابد تمركز فرد چه در هنگام مطالعه كردخواهد 

قطعي  ةاز اين رو، نتيج ؛شود ميامتحاني دچار تزلزل  هاي در زمان پاسخگويي به سؤال
  .آزمون و معدل فرد خواهد بود ةآن، كاهش نمر

دار بين خاستگاه سكونت و پيشرفت  معني ةرابط ةدهند نتايج تحقيق همچنين نشان
توان گفت كه شايد يكي از داليل اين امر  در توضيح اين يافته مي. تحصيلي است

يشتر دانشجويان بومي با محيط خانواده و نقش والدين در نزديكي و ارتباط ب
نتايج تحقيقات . تحصيالت فرزندان باشد كه در موفقيت تحصيلي آنها مؤثر است

) 1385(و زند ) 1383(، لواساني و دراني )1382(، حجازي و همكاران )1377(ساعي 
تحقيق  ةف يافتاز طرفي، اين نتيجه بر خال. نيز با نتايج اين تحقيق همخواني دارد

دار بين معدل  مبني بر عدم وجود تفاوت معني) 1385(حجازي و اميدي نجف آبادي 
  .   دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي است

با توجه به نقش انگيزه و عالقه در پيشرفت تحصيلي دانشجويان، كه مطالعات 
ا در زيادي در خصوص آن صورت گرفته و همگي از جمله تحقيق حاضر آن ر

 ؛ عبادي و عريضي،1381البرزي و سيف،(اند  پيشرفت تحصيلي مورد تأكيد قرار داده
 ؛ پاشاشريفي،1382 ؛ لواساني و همكاران،1381 ؛ بيابانگرد،1381 زاده، حسن ؛1381
 ، ربتا،1997 ؛ لطيفيان،1990 ؛ مك كامبز و مرزانو،1386 زاده و همكاران، ؛ ولي1385
هاي مهم مدارس در قرن بيست و  باط كرد يكي از چالشتوان چنين استن ، مي)1999



  

  
 

75  ...وبررسي روند پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترويج
 

آموزان را در جهت پيشرفت تحصيلي بيشتر و كسب  يكم آن است كه دانش
ه عالقگي ب انگيزگي و بي مسلماً بي). 1385 پاشاشريفي،(هاي روزآمد برانگيزند  مهارت

گاري ادگيري نه تنها افت تحصيلي را در سطوح مختلف افزايش مي دهد، بلكه سازي
هاي  كند و پيامد هاي آنان را نيز تهديد مي و سالمت رواني دانشجويان و خانواده
دانشجويان را از  ةهاي بالقو در نتيجه قابليت. اجتماعي و اخالقي مخربي در پي دارد

  ). همان(دارد  رشد و شكوفايي باز مي
داري  ييكي ديگر از عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي كه در اين تحقيق نيز معن

مدي اافراد با خودكار. مدي در دانشجويان استاآن به اثبات رسيد، باور به خودكار
پايين شايد باور كنند كه وضع حل ناشدني است و اين باوري است كه تنيدگي، 

از ).  1385رجبي، (دهد  گشايي پرورش مي بينانه را براي گره افسردگي و ديدي باريك
مدي ادارد، باال رفتن سطح خودكار ه اذعان ميسوي ديگر، شواهدي وجود دارد ك

در اين زمينه، ). 1383گالور و برونتينگ، (باعث افزايش انگيزش تحصيلي خواهد شد 
در انجام مدي باال، ااست كه افراد با باورهاي خودكار كردهنيز بيان ) 1977(بندورا 

با مشكالت، كنند و در زمان برخورد  تر كار مي سختتكاليف درسي بيشتر شركت و 
مدي بيشتر امسلم باور به خودكار ة، نتيجبنابراين. دهند زمان بيشتري مقاومت نشان مي

تر  هاي خود، سطح اضطراب و افسردگي پايين سطح اطمينان باالتر از توانايي ،در فرد
در تحقيقات ديگر نيز وجود اين . و تبع آنها پيشرفت تحصيلي بيشتري خواهد بود

 ، پاجارس و گراهام،1386 محسن پور و همكاران،(قرار گرفته است رابطه مورد تأكيد 
  ).2004 ، گرين و همكاران،1999

تحقيق  ةعامل مؤثر ديگر در پيشرفت تحصيلي جمعيت خانواده است كه نتيج
توضيح . استعكس بين جمعيت خانواده و پيشرفت تحصيلي  ةحاضر بيانگر رابط
هاي كم جمعيت با فراهم كردن امكانات  خانواده تواند اين باشد در احتمالي اين امر مي

اين يافته، نتايج . كنند بيشتر و فضاي بازتر پيشرفت تحصيلي فرزندان را تسهيل مي
و لواساني و ) 1382(، حجازي و اميدي نجف آبادي )1376( هاي خير پژوهش

  .كند را نيز تأييد مي) 1382(همكاران 
در پيشرفت تحصيلي دانشجويان در اكثر  عالوه بر موارد مذكور، تأثير مشاوره

 ؛ فاضلي،1382 زماني و اميري اردكاني،(ها مورد تأكيد قرار گرفته است  پژوهش
در . هاي اين تحقيق نيز مؤيد همين مطلب است يافته). 2002 ؛ كنت و راجرز،1383

هاي  نظران بر اين باورند كه مشاوره حال حاضر، بسياري از محققان و صاحب
كمك به كسب و . توانند خدمات ارزشمندي به دانشجويان ارائه كنند ي ميدانشجوي

افزايش خودپنداري مثبت، حل مسائل شغلي، بهبود روابط متقابل در خانواده و كسب 
پيشرفت در . آيند ترين اين خدمات به شمار مي هاي اجتماعي از مهم يا افزايش مهارت

به دوران تحصيل و در نهايت، باعث ها موجب كاهش و حل مسائل مربوط  اين زمينه
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، موضوع اخير، اهميت بنابراين). 1383فاضلي، (شود  پيشرفت تحصيلي وي مي
راهنما در  استادانهاي تحصيلي توسط  هاي دانشجو با استاد راهنما و راهنمايي مالقات

كه از طريق  به نحوي كه مطالعات ديگري نيز ؛دهد نقش مشاور را مورد تأكيد قرار مي
؛ رضازاده 1377 ؛ مولوي،1376 يعقوبي،(برخي از محققان ايراني  از سويظرسنجي ن

به مشاوره در  نبه منظور سنجش سالمت رواني دانشجويان و نياز آنا) 1378 و يگانه،
  . ها انجام گرفته، مؤيد همين مطلب است برخي از دانشگاه

يكي ديگر از عوامل  هاي اين تحقيق، اميدواري به آينده شغلي نيز بر اساس يافته
شغلي و تالش  ةمستقيم بين اميد به آيند ةوجود رابط. مؤثر در پيشرفت تحصيلي است

شغلي بيشتر باشد  ةمطمئناً هر قدر اميد به آيند. و جديت بر كسي پوشيده نيست
شغلي و رسيدن به اين هدف غايي  ةتالش در جهت فراهم آوري شرايط تضمين آيند

موفقيت را بتوان در  ةكنند تنها روزن كه دانشجويان احساس مي چرا. بيشتر خواهد بود
، به موازات آن پيشرفت تحصيلي نيز افزايش بنابراين ؛و كردو ج اين راه جست
  .خواهد يافت

تحقيق  ةگذارد كه نتيج ميزان تحصيالت والدين نيز بر پيشرفت تحصيلي تأثير مي
كه والدين  كرددين طريق استدالل توان ب اين امر را مي. حاضر مؤيد اين مطلب است

به نحوي كه . كرده مشوق و الگوهاي تأثيرگذاري براي فرزندان خود هستند تحصيل
تري نسبت به  نگرش مطلوب ،هاي اجتماعي باالتري دارند هايي كه طبقه خانواده

تحصيل فرزندان خود داشته و در نتيجه آنها را براي پيشرفت تحصيلي باالتر تشويق 
اما برخالف . كند را تأييد مي) 1383(اين يافته، نتايج پژوهش حجازي . كردخواهند 

  .است) 1385(نتايج پژوهش حجازي و اميدي نجف آبادي 
  :دشو هاي ذيل ارائه مير در تحقيق حاضر، پيشنهادهاي مذكو مطابق با يافته

مثبت و  ةاز آنجايي كه بين محل نشستن در كالس و پيشرفت تحصيلي رابط
به ها،  شود كه تا آنجا كه امكان دارد كالس اري وجود داشت، توصيه ميد معني

كه از آن طريق،  شوندهاي كم جمعيت، به صورت كنفرانسي چيدمان  كالس خصوص
پرتي كاهش و تعامل بين استاد و دانشجو  كسان شده، عوامل حواس ةميدان ديد هم
    ؛افزايش يابد

نشجويان بومي نسبت به غير بومي بر حسب پيشرفت تحصيلي بيشتر در بين دا .1
هاي افزايش جذب و پذيرش دانشجويان بومي در  شود كه سياست پيشنهاد مي

تري جهت  كه به موجب آن شرايط بهينه شودها با دقت خاصي دنبال  دانشگاه
  ؛آموختگان به وجود آيد پيشرفت تحصيلي دانشجويان و موفقيت شغلي دانش

نشجويي در تسهيل بهبود روابط متقابل با دا ةبا توجه به نقش مؤثر مشاور .2
هاي  اعضاي خانواده، حل مشكالت روحي و تحصيلي، كسب يا افزايش مهارت

يابي،  شغلي و شغل ةخودپنداري مثبت و اعتماد به نفس، اميدواري به آيند ،اجتماعي
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د كه روابط شو توصيه مي ر نهايت پيشرفت تحصيلي دانشجويانكاهش اضطراب و د
تا  كنندتالش  استادانهمچنين . هاي مختلف گسترش يابد ا دانشجويان از راهب دانااست

هاي بيشتر به  تر ساخته و با ايجاد فرصت محيط كالس را براي دانشجويان صميمي
تر با  منظور مالقات دانشجويان در دفتر كار خود، موجبات برقراري ارتباط دوستانه

   ؛فراهم سازند نرا براي آناهاي تحصيلي بيشتري  دانشجويان و راهنمايي
دار بين انگيزه و عالقه و پيشرفت تحصيلي توصيه  مثبت و معني ةبه دليل رابط .3
هاي تدريس و يادگيري متنوع و جذاب كه در آن توان انجام  شود كه از روش مي

كارهاي عملي و ميداني، توانايي حل مسئله براي همراه شدن با تحوالت سريع عصر 
هاي قديمي  ، به جاي روششود ميكار در شرايط واقعي مهيا  ةبحاضر و توان تجر

انگيزه و عالقه بيشتر براي پيشرفت تحصيلي و  ةاي كه زمين به گونه. استفاده شود
توان از الگوي يادگيري  مي ،در اين راستا. موفقيت شغلي در دانشجويان به وجود آيد

ها، خطي  كه سياست شود مي ، پيشنهادبنابراين ؛ها بهره گرفت تجربي در دانشگاه
ها، به دليل افزايش  سازي يادگيري تجربي در دانشگاه ها و راهكارهاي عملي مشي

هاي آموزشي كافي و  همچنين، دوره. شودانگيزه و عالقه در دانشجويان، اتخاذ 
هاي  گيري بيشتر از روش بهره برايها  مناسب براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه

  .  وين، متنوع و مؤثر مانند تدريس و يادگيري تجربي فراهم شودتدريس و يادگيري ن
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