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  چکیده

پـرورش نیـروي انسـانی     برايثر در موفقیت علمی دانشجویان، براي شناسایی عوامل مؤ ییها مدلارائۀ

سـی ارتبـاط میـان متغیرهـاي     به منظـور برر ،بنابراین؛ استمتخصص، ماهر و با انگیزه در حال توسعه 

حصیلی دانشجویان، تحقیقی در این زمینه در دانشگاه آزاد موفقیت ت ینیب شیپز پژوهشی و نیآموزشی ـ  

 جامعـۀ آمـاري ایـن تحقیـق کلیـۀ     .صـورت پـذیرفت   88-89اسالمی واحد گرگان در سال تحصـیلی  

 هسـتند 1387مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزي ورودي سـال   ویفنيها رشتهدانشجویان 

محقـق   براي اجراي طـرح مربوطـه از پرسشـنامۀ   . ه بودندتگذاشترم تحصیلی را پشت سر  3که تاکنون 

. قـرار گرفـت   تأییـد مختلف استفاده شد و پایـایی و روایـی آن مـورد     يها نهیزمدر  سؤال40ساخته با 

مربوطـه دریافـت و تجزیـه و تحلیـل      يها معاونتمربوط به متغیرهاي آموزشی و پژوهشی از  يها داده

کـه   شـد تحلیل رگرسیون لجسـتیک مشـخص    یبررسبا . نجام شدا SPSS16توسط نرم افزار  ها داده

متغیرهاي تعداد خواهر و برادر داراي مدرك دانشگاهی، تحصیالت مادر، امکانات رفاهی و نقش استاد 

تعیین ارتباط میـان متغیرهـاي علمـی     براي. موفقیت دانشجویان نقش کلیدي را دارا هستند ینیب شیپدر 

ترتیـب  که به  شدوفقیت تحصیلی دانشجویان ضرایب همبستگی محاسبه مختلف دانشگاهی، با نسبت م

، تعداد مقاالت علمی پژوهشی ۀ استادانافتیپژوهشی پایان  يها طرحتعداد : باالترین مقدار ضریب شامل

بـا شناسـایی عوامـل مـوثر در     .باشـند یمچاپ شده و تعداد کل اساتید  ISIچاپ شده، تعداد مقاالت 

ـ و از بروز افت تحصـیلی   ینیب شیپموفقیت را  توانیمشجویان پیشرفت تحصیلی دان  .کـرد  يریـ گ شیپ

پژوهشی دانشـگاه کـه داراي همبسـتگی بـا موفقیـت تحصـیلی       همچنین تقویت فاکتورهاي آموزشی ـ  

  . شودیم، از دیگر اقدامات مفید در پرورش دانشجویان مستعد محسوب استدانشجویان 

  ، موفقیت تحصیلی، دانشجویانینیب شیپپژوهشی،  ي آموزشی ـ تگی، متغیرهاهمبس :واژگان کلیدي
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  مقدمه

ـ نیروي انسانی متخصص، ماهر و با انگیزه اولین  ـ ن شیپ پیشـرفت و توسـعه قلمـداد     ازی

هر جامعه نیز نسل جـوان آن جامعـه بـوده کـه بـا تربیـت و        سرمایۀ نیتر مهم. شودیم

 تـأثیر کشور را تحت  يها برنامهو ، منابع ها رساختیزتمامی  توانیمپرورش صحیح آن 

و جنـگ نـرم    هـا یکارشـکن ، هـا  میتحربه ویژه اینکه در شرایط فعلی با وجود  قرار داد؛

بیگانگــان علیــه کشــور عزیزمــان ایــران، اکنــون داشــتن دانشــمندان و پژوهشــگران و  

محسـوب    هـا  توطئـه ایـن   ختلف یکی از عوامـل مهـم خنثـی کننـدة    علوم م يها ندکترا

شـاهد هسـتیم،    يا هسـته طور که امروزه در بحـث انـرژي   همان ،به عنوان مثال. شودیم

مین عامـل پیـروزي و پیشـرفت ایـران در تـأ     نیتـر  مهـم وجود دانشمندان جوان ایرانی 

و  رودیمـ بـه شـمار   هایعدالتیبو  هاينابرابر، در این دنیاي يا هستهسوخت و انرژي  

ایرانـی، کوشـش معلمـان و     يهمتـا یبيها خانوادهاین چیزي جزء عنایت الهی، تالش 

انگیزه و تالش خـود ایـن    تر مهمایرانی و از همه  ناپذیر، حمایت جامعۀاستادان خستگی

  .یستنعزیزان 

که حتی در صورت ثابت بودن عامـل هـوش، بـین افـراد      ددهیممطالعات نشان 

بنـابراین   .د داردوجـو  يداریمعنـ مختلف از نظر پیشرفت تحصیلی اخـتالف   يها گروه

، از اتالف عمر و نهیزمنیادر  ییها حلو ارائۀ راه یلیتحصثر بر افت شناختن عوامل مؤ

بـه   یابیتدسـ و از طرفـی   کنـد مـی جلـوگیري   يمـاد و منابع  یانسانبالقوة ياستعدادها

را  کارآمـد یآموزشـ نظـام   يها برنامهو رسیدن به اهداف و  یهمگانآموزش و پرورش 

موفـق بـا    ریـ فراگکیـ اتیخصوصکردنامروزه عنوان «. )78، رحیمی(د شویمموجب 

ـ فراگ. متفاوت است اریبسیمیقدفیتعار  از خوانـدن،  شـتر یبيزیـ چبـه   يامـروز رانی

در  تیـ موفق. هسـتند ازمنـد ینتیـ موفقبـه   یابیدستدن به منظور کرمحاسبه  اینوشتن و 

، شـود ینمـ تر ختم نمرات باال اکتساببه  گرید،یلیتحصيها شرفتیپکسبو  لیتحص

ـ ترک، لیتحلو  هیتجزيهاییتواناشامل  یلیتحصتیموفقبلکه ـ ارز،بی اطالعـات،  یابی

عوامل مهم  گریدو  یکنونمدرن  يتکنولوژها در  مهارت نیا، کاربست یگروهيهمکار

-راه ۀو ارائ یلیتحصثر بر افت بنابراین، شناختن عوامل مؤ. )1384،وفايوندیلع(» است

 يمـاد و منـابع   یانسـان بـالقوه   ياسـتعدادها ، از اتـالف عمـر و   نـه یزمنیادر  ییها حل
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و رسیدن به اهداف  یهمگانبه آموزش و پرورش  یابیدستو از طرفی  کندمیجلوگیري 

  . )78حیمی، ر(د شویمرا موجب  کارآمدیآموزشنظام  يها برنامهو 

یشناختيها سبک«
1
ـ آنـان در   يدفـر يهـا  تفاوتآموزان برخاسته از  دانش   يریادگی

 یثـابت نسـبتاً   يهـا  وهیشـ یشـناخت يها سبک. استگذار  تأثیرآنان  عملکردبر  کهاست 

و به آن  دکننیمآن را پردازش  ،وافتیدراطالعات را  ها آنافراد با استفاده از  کههستند 

»نیتکیو«از نظر  یشناختيها سبک. بخشندیمسازمان 
2

نـه یزمبه دو دسته مستقل از  
3

و 

نهیزموابسته به 
4

 ییشناسـا تا بـه امـروز    کهیشناختيها سبکانیمدر . شوندیممیتقس

نیشـتر یب) FI/FD(نـه یزمو وابسته به  نهیزممستقل از  یشناختيها سبکاند، ابعاد  شده

 شـتر یبکـه هسـتند   یاشخاص،نهیزمافراد وابسته به . اند داشته یتیتربرا در مسائل  کاربرد

الگـو بـه    افتیدرآنها به . هستند گرا کلخود  يریادگیخود بوده و در  طیمحتأثیرتحت 

و  کننـد یمـ عمـل   یلـ یتحلنـه یزمافراد مستقل از  کهیدرحالدارند، شیگرایکلصورت 

آن  اتیـ جزئو بـه   کـرده هیـ تجزمختلف  يها بخشالگو را به  کیدارند تا  لیتماشتریب

قـرار   طیمحـ تـأثیر تحـت   کمتـر ،نهیزممستقل از  یشناختسبکيداراافراد . کنندتوجه 

فـردي در   يهـا  تفـاوت شـناخت   ،بنـابراین . )1382،یدوسـت یعله نقل از ب(» رندیگیم

تـدریس مناسـب    براي استفاده از شـیوة شناختی دانشجویان  يها سبکمواردي از جمله 

کـه بایـد مـورد     اسـت امري بسـیار مهـم   ) نهیزممستقل و وابسته به (براي هر دو گروه 

  . ناسایی و توجه بیشتر قرار گیردش

قادر  ها آنکه فرد با یادگیري  استاجتماعی رفتارهاي قابل قبول اجتماع  يها مهارت

از جملـه کارکردهـاي ایـن مهـارت در افـراد      . خواهد بود با دیگران به تعامـل برخیـزد  

 هـاي سـؤال به  یده پاسخبه برقراري ارتباط صحیح با معلم، جلب توجه معلم و  توانیم

برخـی تحقیقـات حـاکی از اهمیـت رفتارهـاي انطبـاقی      . دکرمعلم اشاره 
5
در پیشـرفت   

کنـد یمـ رفتارهاي انطباقی با سیستم آموزشی تاکیـد   يساز متناسبو بر  استتحصیلی 

                                                                                                                
1. Cognitive Styles
2. Witkin
3. Field Independent
4. Field Dependent
5. Adaptive Behaviors
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»کتل«همچنین . )1379، يآباد میحر(
1

از » یشـناخت تیشخصـ «يرهـا یمتغداردیمابراز  

ـ انگ،هـا  شیگـرا ،یشناختيها سبک،یهوشبهره  لیقب علـت هفتـاد درصـد    ... و  هـا  زهی

 مانـده و سی درصـد   هستندیلیتحصشرفتیپمربوط به  يها نمره) پراکندگی(انسیوار

ـ قباز  »یتیمـوقع و  یاجتماع،یطیمح«اتتأثیرمربوط به  يهـا  وهیشـ ،سیتـدر روش  لی

  . )1381،يشهرآراوه نقل از منبع مهرافروز ب(» است... و  یابیارزش

حاکی از وجـود ارتبـاط بـین رفتـار حمـایتی والـدین و سـازگاري         ها پژوهشنتایج 

خــانواده «. )1380، پــور زمــانرشــکنز(جتمــاعی و رفتــار در کــالس درس هســتند ا

از تمـامی   يا گوشـه نهـاد اجتمـاعی اسـت کـه      نیتـر  فعـال و  نیتریاصل، نیتر کوچک

استوتزل .انسانی را به صورت آزاد در خود دارد يها تیفعال
2
این دوره را نخستین قالب  

مرجع آدمیان دانسته و معتقد است که در نگرش انسان نسبت به زندگی اجتماعی سـهم  

و طبعاً موفقیت فـرد در دوران تحصـیل، اسـتقالل روحـی،      کندیمحتمی و قطعی ایفاء 

،يدیـ جم(» استاتکاء به نفس او به مقدار زیادي وابسته به خانواده و تربیت خانوادگی 

بلوم«همچنین . )1376
3
: داردیمـ خانواده در شکوفایی استعدادها اظهـار   تأثیردر زمینه  

. دارد آمـوزان  دانـش تحصـیلی   یمانـدگ  عقبمحیط خانواده نقش بزرگی در پیشرفت یا 

این عامل مهم یعنی محیط خانواده به هیچ وجـه کمتـر از اهمیـت معلـم و      تأثیراهمیت 

هر  ينظراز جنبۀ کهواضح است «. )1376،يدیمجه نقل از ب(» شیوه تدریس او نیست

ـ نکودکـان یهوشيهاییتوانارشد  امکان،باشد ادتریزخانواده  یفرهنگامکاناتچه  زی

ـ در  تـوان یمتفاوت را عمالً و به صورت بارز  نیاخواهد بود و  ادتریز در  کودکـان نیب

در پیشـرفت تحصـیلی    ،نـابراین ب. )1375،يمحمـد یلع(» کردمشاهده  یآموزشمقاطع 

ر شناختی از قبیـل وضـعیت   دانشجویان عوامل شناختی یا هوش و استعداد و عوامل غی

 ةاجتماعی خانواده، روابط فرزندان و حمایت والدین نقش دارد که بـه عقیـد  اقتصادي ـ  

المعلـی  غ(اسـت برخی از پژوهشگران عامل دوم در موفقیـت فـرد سـهم بیشـتري دارا     

  . )1383درانی، لواسانی و 

                                                                                                                

1. Cattell
2. Stoetzel
3. Benjamin Bloom



85  ...تعیین همبستگی متغیرهاي مختلف آموزشی ـ پژوهشی 

ـ آکـه   ییهـا  خانوادهکودکان رشد یافته در  دهندیمتحقیقات نشان  را بـه لحـاظ    نان

یادگیري و پیشرفت تحصـیلی   در زمینۀ اند دادهجسمی، ذهنی، عاطفی به خوبی پرورش 

همچنین تعداد کودکان باهوش در سـطوح اجتمـاعی   . هستندباالتري دارا  يهايتوانمند

و بـه جـز مـوارد     اسـت نییپااجتماعی و اقتصادي  يها طیمحیشتر از اقتصادي باالتر، ب

از . استثناء، سطح پیشرفت تحصـیلی فرزنـدان و سـطح اقتصـادي خـانواده ارتبـاط دارد      

ي مثبتـی و  تـأثیر طرفی سواد والدین هم از لحاظ کمک آموزشی و هـم انگیـزه بخشـی    

چنانچه : دیگویمسبت استین به همین منا. )1381، نژادیلع(گذاردیمپیشرفت فرزندان 

بیشتر حمایت مالی دانشجو توسط والدین صورت گیـرد، احتمـال فراغـت از تحصـیلی     

ن کمـک بالعـوض   بـه گفتـه دیگـر محققـا    . تر خواهد بـود درصد بیش 10وي به میزان 

ثرتر بـراي ادامـه تحصـیل مـؤ    فـرد   تحصیلی، در ایجاد انگیزة يها وامدانشگاه نسبت به 

فقیـر از هـوش بـاالتري برخـوردار نباشـند،       يهـا  خانوادهفرزندان  در صورتی که. است

همچنین اسـتین در  . مرفه پیشرفت تحصیلی باالتري خواهند داشت يها خانوادهفرزندان 

اگر مادر دانشجو داراي مـدرکی بـاالتر از   : دیگویمخصوص شانس حضور در دانشگاه 

درصـد   5چهارساله دانشگاه لیسانس باشد، شانس موفقیت دانشجو در طی نمودن دوره 

  .)1374، نیمجدالدبه نقل از (ابدی یمافزایش 

و جنسیت آن در طرز رفتار والدین و پرورش او کـامالً  ) چندمین فرزند(سن کودك 

والدین در برخورد با اولین فرزندشـان توجـه و نگرانـی بیشـتري دارنـد و      . هستندموثر 

افـراد ذکـور   . و توقعات بیشـتري از وي دارنـد   همچنین انتظارات. زنندیمبا او حرف بیشتر 

حداکثر است، کمتـر تمایـل نشـان     عقایدي که مستلزم مخالفت با نظریۀاین دسته به پذیرش 

را که چندان هـم   يا خالقانهو برعکس افرادي که خواهر و برادر بزرگ دارند عقاید  دهندیم

) ان(ر تقابـل بـا خـواهر و بـراد    همچنین فرزندان بعـدي در  . رندیپذیمرا بیشتر  یستنرایج 

را در نظـر گیرنـد،    هـا  آنيهـا  خواسـته و  ننـد مـدار ک  ناآنـ خود، از آنجایی که نیاز دارند با 

و توقـع   اسـت تـر  دوسـتانه این افـراد رفتارشـان   . کنندیماجتماعی مهمی کسب  يها مهارت

ان را سـبب  محبت متعادل والدین موجبات آرامش روانـی کودکـ   ،در این میان. کمتري دارند

موفقیـت بیشـتري    ،و در نتیجـه  زدسامیازینیبرا از پذیرش انحرافات اخالقی  ها آنگشته و 

چرا که کودکانی که در محیط دوستانه همراه بـا   خواهند آورد؛ به دستدر زندگی و تحصیل 
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و  رنـد ، در مقابل آموزگار خود حرف شـنوي بیشـتري دا  ندکنیماعتماد و احترام متقابل رشد 

  .)1376،يدیمج(خواهند شد  موفقدوران تحصیل  در

یلیتحصـ تیوضـع در  کـه یآموزشـ عوامـل   نیتـر  مهـم از  یکـ ینکهیابا توجه به «

معلم است، چنانچـه انتخـاب    سیتدرو روش  تیفعالةنحودارد،  ییبسزاتأثیررانیفراگ

وجه بـه  و با ت سیتدرندیفرآآموزان در  فعال دانش مشارکتبر  یمبتنسیتدريها روش

آنـان   یلیتحصـ تیموفقو  شتریبشرفتیپموجب  ،باشد ناآنقیعالو  يفرديها تفاوت

مسلط باشـد و بـا توجـه     سیتدرگوناگون  يها روشبر  دیبامعلم  ،نیبنابرا. خواهد شد

را  کـالس در  سیتـدر يبـرا مناسـب   روشمسـائل،   ریسـا و  کالسو نوع  تیوضعبه 

ـ ااز انجام مطالعات گسترده در  پس زینبلوم  نیبنجام. ... کندانتخاب  ـ ابـه   ،نـه یزمنی نی

 نیتـر  روشـن ، کـالس آمـوزان در   دانـش  مشـارکت زانیمیبررس:است که دهیرسجهینت

 ةاجزاي تشکیل دهنـد . )1381به نقل از صحرانورد، (» است یآموزشیاثربخششاخص 

 بـا و  شـود یمـ یاددهنده به یادگیرنـده داده   از سوياست که  ییها جهتکیفیت تدریس 

در کالس، پاسـخ بـه    ناآنپرسش در مورد تشویق دانشجویان، میزان تالش براي جذب 

شـود یمـ تمرینات کالس، فرصت بحث به دانشجویان و تفهیم خوب مفاهیم مشـخص  

ـ تـأثیر تحقیقـی در زمینـه بررسـی     1990در سال . )1377رزانه،ف( کـامپیوتر و   ياورفنّ

نتـایج نشـان   . دانشگاه ایندیانا انجام شـد  از سويآموزان دانشاینترنت بر روي یادگیري 

رت نوشتن، فهم و درك ریاضـی نقـش مـؤثري    داد که استفاده از این شبکه در رشد مها

به نقل از (شودیمآموزان دانشه در ئلو سبب رشد مهارت تفکر انتقادي و حل مس دارد

  . )1381پورجمشیدي، 

ایـن   کـه ددهیمنشان  یمشارکتيریادگیصورت گرفته در مورد  قاتیتحقهمچنین 

و مدرسـه و   کالسلذت بردن از  ،فیتکاليروتمرکززانیمعزت نفس، نوع یادگیري؛

ـ (دهـد یمـ کاهشبه معلم را  یوابستگو  شیافزارا  يریادگیعشق به  . )1381،یکرامت

از کارگیري تمجیـد و تحسـین   ه دهنده وجود ارتباط بین بنتایج مطالعات دیگر نیز نشان

ـ (است، آموزان دانشمعلمان با پیشرفت تحصیلی در  سوي  ؛)1386اییزي و همکـاران،  پ

چرا که ارتباط مناسب دانشجو و استاد سبب رضایت بیشتر دانشجو از دانشـگاه شـده و   

دیگـر  . )1374، نیمجدالـد (خـوبی خواهـد گذاشـت     تـأثیر در پیشرفت تحصیلی فـرد  



87  ...تعیین همبستگی متغیرهاي مختلف آموزشی ـ پژوهشی 

و جو روانـی مثبـت مدرسـه     آموز دانشمعلم و تحقیقات حاکی از آنند که روابط متقابل 

در ایـن زمینـه   . )1384تاري، و واعظی، س(استثر مؤ آموزان دانشبر موفقیت تحصیلی 

یمتاز سوي یقیتحقجینتا
1
قبالً اطالعات مربوط بـه اعتمـاد    کهیانیدانشجو«،نشان داد 

مربوط به اعتمـاد بـه   اطالعات  کهانآناز  شتریبیلیخبودند  کردهافتیدرنییپابه نفس 

کـه اشاره دارد  نکتهنیابر  افتهینیا. تقلب شدند مرتکب،بودند کردهافتیدرنفس باال 

اعتماد به  کهآن رفتار خود  يمدهایاپاز  کهارزشمند است  یلیخو معلمان، نیوالديبرا

ـ (» ابنـد ییآگـاه ،دهـد یمـ قـرار   تـأثیر آموز را تحـت   نفس دانش و زاده  ه نقـل از زارع ب

  .)1383-84فرد، درخشان

در اینجا به تحقیقات صورت گرفته در مـورد عوامـل مـوثر بـر پیشـرفت تحصـیلی       

بـه   یدلبستگکهکرددر بررسی خود مشاهده ) 1384(صفري . شودیمدانشجویان اشاره 

و از  ردمثبـت و معنـادار دا   يا رابطـه یلیتحصـ شرفتیپو  یاجتماعيسازگاربا  نیوالد

اثونـد یغیخـان  عقـوب یتحقیقـات   جینتا. استدر دختران نوجوان بارزتر  اثر نیا،طرفی

ـ تربوهیشـ بـا   سـه یمقاخـانواده در   یاجتمـاع ۀ، نیز نشان داد که طبق)1372( ، عامـل  تی

همچنـین   .دارد یلیتحصـ شـرفت یپبـا   يتريقوو ارتباط  استيتر مهمةکنندینیب شیپ

الالت رفتـاري در کودکـان داراي   کـه اخـت   دهدیمنشان ) 1376(نتایج تحقیق محمودي 

پـژوهش سـاعی    يهـا  افتـه ی. بیشتر از کودکان داراي مادران شـاغل اسـت   دار خانهمادر 

تـر بودنـد    بـاالتر و مرفـه   یاجتمـاع از طبقات  کهیانیدانشجودهدیمنیز نشان ) 1377(

در تحقیـق   ،از سوي دیگر. داشتند يشتریبیلیتحصشرفتیپانیدانشجوریسانسبت به 

و دانشجویان انجـام   تادان، آزمونی در دو گروه اس)1386(و همکاران  چشمه دهيدرصف

محتواي آموزشـی   د که از نظر استادان دانشگاه، حیطۀشد، و بر اساس نتایج مشخص ش

 کـه حیطـۀ  باالترین رتبه را در پیشرفت تحصیلی دانشـجویان داراسـت و ایـن در حـالی    

دهقـان   قیـ تحقيها افتهی. ده استکربه را کسب رت نیتر نییپاعوامل اقتصادي اجتماعی 

آمـوزان بـر    دانـش  یاجتمـاع ـ  ياقتصـاد گـاه یپا... «کهاز آن دارد  تیحکانیز ) 1375(

يرهـا یمتغقیـ طربه صورت عمده از  تأثیرنیاو  ردمثبتی دا تأثیرآنانیلیتحصعملکرد

                                                                                                                
1. Mettee
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و ذائقـه   یلیتحصـ شرفتیپةزیانگ، یلیتحص، ارزش یلیتحصعزت نفس  مانند، ینینابیب

حاضـر، اثـر اقتـدار پـدر و      قیتحقطیشرابا  کهیحالدر  ؛شودیممنتقل  نیوالدیآموزش

  . »قرار نگرفت تأییدمورد  یلیتحصعملکردبر  یآموزشیِکیزیفالتیتسه

ۀفعال، سـابق  سیتدرروش  نیبکهشدنیز مشخص ) 1381(در پژوهش صحرانورد 

ۀیـ روحآموزش ضمن خدمت معلمان بـا   يها ورهدگذراندن  ،التیتحصزانیم،سیتدر

کـه یصـورت در  ؛ردوجـود نـدا   يداریمعنآموزان تفاوت  پژوهش در دانشـ   يپرسشگر

ـ تفاوت  آموزان دانشفعال و غیرفعال و پیشرفت تحصیلی  سیتدرروش  نیب  يداریمعن

س روش تدری) 1383(و همکاران  دار اقتیلهمچنین بر اساس نتایج تحقیق . وجود دارد

بیشتري را نسبت بـه روش   تأثیربحث گروهی بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

 نمامعلعملکردکهنیز مشخص شد ) 1376(پاشازاده  قیتحقدر . تدریس سخنرانی دارد

 نیانگیـ مکـه يطـور بـه   ؛بهتـر اسـت   نامعلمریسامعلم نسبت به  تیتربدر  دهیددوره 

 لیالتحصـ  فارغانمعلميداراآموزان  دانش یاعاجتمعلوم و علوم  ،یاضیرنمرات دروس 

نیز ذکر شده است کـه  ) 1386(در نتایج عابدي . استمعلم باالتر  تیتربيها دانشگاهاز 

ـ و معلـم   ریمـد تجربـۀ  زانیم ـ ماز  شیب  یلیتحصـ شـرفت یپبـر  ن اآنـ التیتحصـ زانی

نظم و انضـباط   ،برنامه بودجه، ،امکاناتنیبارتباط  نیهمچن. استآموزان اثر گذار  دانش

  . شد تأییدآموزان  دانش یلیتحصشرفتیپدر مدرسه با 

و سـالمت   یاجتمـاع يهـا  مهارتنیبکهدهدیمنشان ) 1385(دهقان  قیتحقجینتا

افـراد   یلیتحصـ تیـ موفقدر «،بنـابراین . وجـود دارد  یارتباطیلیتحصشرفتیپروان با 

الزم  بلکـه کـرد   اکتفافرد  یشناختيهایناتوانایهاییتواناحدود  صیتشختنها به  دینبا

آنـان   یعـاطف ـ   یاجتمـاع يها مهارتو  هاییتوانااز حدود  زینیقبولاست برآورد قابل 

 کـه یانیدانشجو، کندیمدر نتایج خود اشاره ) 1374(همچنین مجدالدین . »میباشداشته 

 کهیانینشجودازینو  دارنديتر فیضعیاجتماعو  ياقتصادتیوضع، یخانوادگاز نظر 

خواهنـد   یلیتحصـ دچار افـت   شتریبدانشگاه دارند،  یآموزشنمسئوالبا  يکمترارتباط 

آموزان از جو  دانش ادراكيفاکتورهانیبکهنیز نشان داد ) 1383(پژوهش هاشمی . شد

آمـوزان از   اضطراب امتحان، استفاده دانش خانواده، یعاطفجو  ،کالسیاجتماعـ یروان

آنـان ارتبـاط وجـود     یلیتحصـ شرفتیپبا  ،يزیر برنامهراهبردو  یفراشناختيراهبردها

ـ کهنشان داد  قیتحقنیاجینتانیهمچن. دارد از  ادراك،مشـارکت ادراكيرهـا یمتغنیب
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، بـه  یفراشـناخت يراهبردهـا آموزان از  آموزان و استفاده دانش دانش نیبمتقابل  یدلبستگ

یبررسـ جینتـا . درس علوم دارد یلیتحصشرفتیپینیب شیپسهم را در  نیشتریببیترت

ـ م(یاجتماعتیحمانیبکهدهدیمنیز در این رابطه نشان ) 1384(وندینیز  ادراكزانی

ـ بـه او   شودمشکلو چنانچه دچار  استگرانیدمورد توجه و عالقه  نکهیافرد از   ياری

ـ رابطـه   یلیتحصـ شـرفت یپو ) خواهند رسـاند  مچنـین آقـاي   ه. وجـود دارد  يداریمعن

 ،لیتحصتا  سکونتمحل  شتریبۀبر اساس نتایج پژوهش خود، فاصل) 1384(اسرافیلیان 

 از ناحیـۀ یلیتحصـ مخارج  نیمأت،یآموزشيها نامه نییآاز  کمتریآگاه،یلیتحصۀوقف

مـرتبط دانسـته    انیدانشـجو تیـ موفقرا با عدم  یلیتحصۀبه رشت نییپاۀشخص و عالق

 ریغبه  فاکتورهاریسا(یطیمحعوامل  تأثیرتیواقعيایگوت مذکور نتایج تحقیقا. است

. هسـتند انیدانشـجو آمـوزان و   تحصـیلی دانـش   شـرفت یپو  يریادگیدر ) از هوش فرد

ثر بـر پیشـرفت   ة عوامل مؤتحقیقات بسیار زیادي در حوز شودیمطور که مشاهده همان

 ةتصـادي اجتمـاعی و شـیو   تحصیلی انجام شده است و اکثر تحقیقات مذکور عوامـل اق 

بـه   تـوان یمها آنآماري خود مورد بررسی قرار دادند که از جمله  ۀآموزش را در جامع

. کـرد اشـاره  ... ، روش تدریس و یآموزشمحتواي  اجتماعی خانواده، سطح درآمد، طبقۀ

در تحقیق حاضر سعی شده است تا حدودي با رویکرد متفاوتی به این مسـئله   ،بنابراین

کـه در  (شود و به همین جهت عالوه بر جایگاه اقتصـادي اجتمـاعی دانشـجویان    توجه 

برقـراري ارتبـاط بـا     و نحـوة ) اسـت مختلف و نیز با گذشت زمـان متغیـر    يها فرهنگ

ـ یب شیپدر  ناآندانشگاه به منظور تعیین سهم  تاداناس پیشـرفت تحصـیلی، متغیرهـاي     ین

که بیـانگر   اندعلمی ـ پژوهشی استا  تادان دانشگاه نظیر سطحمختلف علمی پژوهشی اس

و نیز شاخص بسیار مهم نسبت استاد بـه دانشـجو،    استناآنانگیزه پیشرفت و نوآوري 

.در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان مورد بررسی قرار گرفته است

  روش

مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و کشـاورزي ورودي   ویفنيها رشتهدانشجویان  کلیۀ

ترم تحصیلی  سهشاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان که  1387سال 

اند گذاشتهرا پشت سر 
1

بنـابر تحقیقـات   . آماري ایـن تحقیـق را تشـکیل دادنـد     ، جامعۀ

                                                                                                                

علت انتخاب دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز بر اساس سه ترم اول سال تحصیلی آنان ایـن اسـت کـه، وضـعیت     . 1
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ط بـوده و  اولیه با سـنوات آتـی در ارتبـا    يها ترمصورت گرفته، موفقیت دانشجویان در 

، نیجدالـد م( اسـت میم به سایر سنوات تحصـیلی  و تع ینیب شیپ ثر بر آن قابلعوامل مؤ

تعـداد دانشـجویان   . )1386و همکـاران،   فـر  یتمنائ؛ 1382، یموصلو  یبزرگ ده؛ 1374

نفـر گـزارش    2580) آمد به دستبا توجه به عددي که از بخش امتحانات ( 87ورودي 

ایـن   ،ینبنابرا، )دانشجویان مهمان و انصرافی جزو این تعداد محسوب نشدند(شده بود 

بر اساس جدول مورگان. شدعدد در محاسبه حجم نمونه استفاده 
1

کرجسـاي  ـ 
2
حجـم   

همچنین بـر اسـاس فرمـول    . استنفر  335الی  331آماري فوق بین  نمونه براي جامعۀ

) (درصد  6درصد با دقت  95ذیل حجم نمونه محاسبه شد که در آن از سطح اطمینان 

و نیـز  ) رود یمـ محاسبه حجم نمونه حداکثر به کار  که برايp (5/0 )(و نسبت موفقیت 

 267استخراج شد، حجـم نمونـه معـادل     96/1که بر اساس جدول مربوطه  Z/2میزان 

برابـر میـانگین   (نفر  300این آزمون  حجم نمونۀ بنابراین. )1387منی، ؤم( شدمحاسبه 

  .در نظر گرفته شد) حجم نمونه دو روش فوق

 ۀافراد آن رشـته در جامعـ   متناسب با حجم تشکیل دهندة ها نهنمودر هر رشته تعداد 

تصـادفی مطبـق نسـبی    يریـ گ نمونـه از روش  ،و یا به عبارت دیگر شدآماري انتخاب 
3
 

در  87ورودي  یت به درصد دانشجویان تشکیل دهنـدة بدین منظور و با عنا. استفاده شد

نفر از دانشـجویان رشـته    120نفر از دانشجویان رشته علوم انسانی،  60هر رشته، تعداد 

نفر از دانشجویان رشته علـوم   80نفر از دانشجویان رشته کشاورزي و  40، یمهندس یفن

تساوي عامـل جنسـیت در بسـیاري از    . مورد پژوهش را تشکیل دادند ۀنمونپایه، حجم 

و  فـر  یتمنائ؛ 1383، فیسو  ریخ؛ 1381، فیسو  يلبرزا(تحقیقات گزارش شده است 

                                                                                                                

شـان در طـول تحصـیل مـرتبط اسـت      هاي اولیـه، بـا پیشـرفت و یـا افـت تحصـیلی      تحصیلی دانشجویان در ترم

  ).1374مجدالدین، (

1. Morgan
2. Kerjcie
3. Proportional Stratified Random Sampling
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، در این پژوهش نیز عامـل جنسـیت   )1383؛ غالمعلی لواسانی و درانی، 1386همکاران

با وجـود اینکـه حجـم نمونـه     . در دو گروه ممتاز و غیر ممتاز یکسان در نظر گرفته شد

به تساوي حجم نمونـه افـراد تشـکیل     يمند عالقه، به دلیل شده است نفر محاسبه 300

 150و  17نفر با معـدل بـاالتر از    150(ابسته دهنده در گروه موفق و ناموفق در متغیر و

فـرد مـورد    300ینکـه در  قرار گیرند و همچنین بـه لحـاظ ا  ) 14از  تر نییپانفر با معدل 

 17الـی   14در بین دو گروه فوق نبوده و برخی از افراد معدلی بـین   ناآنمطالعه تمامی

نفـر حجـم    500بـیش از  برابر مقدار تعیین شده یعنـی   2، در مجموع حدوداً هستنددارا 

بـدین   .نفر واجد شرایط مورد نظـر بودنـد   373از این میان . نمونه اولیه را تشکیل دادند

بودنـد و بـا    14نفر داراي معدل کمتـر از   215به باال و  17نفر با معدل  158که  ،ترتیب

دختـر   81نفر دختر در گروه غیرممتازین و  92نفر پسر و  123عنایت به حضور داشتن 

در گروه ممتازین، به دلیل توزیع مناسب عامل جنسیت و نیز اثر تعداد پاسـخ   رپس 77و 

نفر دختر از گـروه ممتـازین و    75نفر پسر و  75دهندگان در دو گروه هدف، پاسخنامه 

. انجام محاسبات آماري انتخـاب شـد   برايدختر نیز از گروه غیرممتازین  75پسر و  75

د که تا حـد  شتوزیع پرسشنامه از دانشجویان درخواست الزم به ذکر است که در هنگام 

کـه حـداکثر    ییهـا  پرسشـنامه همچنین در محاسبات از . پاسخ دهند هايسؤالامکان به 

پاسخنامه افرادي که معدلی بین این دو گـروه داشـتند نیـز    (پاسخ را داشتند استفاده شد 

پیمایشـی روش غالب در ایـن تحقیـق   . )1382، یموصلو  یبزرگ ده(شدحذف 
1
بـود و   

جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه
2

و  چشمه دهيفدرص(ساخته پرسشنامه محقق(

با توجه به اینکه متغیر مستقل از قبل اعمال شـده اسـت،   . استفاده شد)1386همکاران، 

و همکـاران،  ریمـانی ن(شـود یمـ نیـز محسـوب    يا سـه یمقاروش تحقیق به نوعی علّی 

شده در این پژوهش بـه شـکل بسـته    ت استفادهسؤاال. )1385
3

و بـه  ) يا نـه یگزچنـد  (

يا خوشهصورت 
4

. مرتبط در کنـار یکـدیگر قـرار داشـتند     هايسؤالطرح شدند، یعنی  

                                                                                                                

هـاي انتخـابی، بـه کشـف روابـط متقابـل       ها از طریق نمونـه ، با بررسی جمعیت)Survey(تحقیقات پیمایشی . 1

.)1377ساعی، (پردازد متغیرهاي جامعه شناختی در آن می
  

2. Questionnaire
3. Closed Questions
4. Cluster
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از طیف لیکرت ها پرسشالزم به ذکر است که در طراحی بیشتر 
1

. اسـتفاده شـده اسـت    

اعتبار
2
  . شد تأییدمربوطه  اندتوسط استاپرسشنامه  

ایاییتعیین پ براي
3

ـ (از روش آلفـا کرونبـاخ    SPSS16افزار نرمنیز توسط   منی، ؤم

جـداول   هـا  هیفرضبراي آزمون . شدبرآورد  83/0محاسبه انجام شد و مقدار آن  )1387

مورد نظر ضرایب توافقی تاوکنـدال محاسـبه    ۀیفرضتوافقی مربوطه تعیین و متناسب با 

توسـعه   ۀاطالعاتی از قبیل درجـ (شی مربوط به متغیرهاي آموزشی و پژوه يها داده. شد

ـ علمی  يها تیفعالو  تاداندانشگاه، نسبت استاد به دانشجو، درجه علمی اس ، تعـداد  ناآن

از ) 88الـی   83يهـا  سالمربوطه به ... دانشجویان ممتاز و ضعیف، تعداد جلد کتاب و 

ن، جهت محاسبه نسبت موفقیت علمـی دانشـجویا  . مربوطه دریافت گردید يها معاونت

 تـر  نییپاو نیز تعداد دانشجویان داراي معدل  88الی  83تعداد دانشجویان ممتاز ورودي 

از بخش امتحانات دانشگاه استخراج و از تقسیم تعداد افراد ممتـاز   هايوروداین  14از 

تعیـین   بـراي . شـد  دار وزنSPSSبه معدل پایین براي هر ورودي ضریبی حاصـل و در  

علمی مختلف دانشگاهی، با نسبت موفقیـت علمـی دانشـجویان،    ارتباط میان متغیرهاي 

ـ یب شیپـ همچنـین بـراي   . دشـ ضرایب همبسـتگی پیرسـون تعیـین     موفقیـت علمـی    ین

ــطح    ــه س ــه ب ــا توج ــجویان ب ــهدانش ــا دادهيا طبق ــتیک   ه ــیون لجس ــل رگرس از تحلی

Forwardمتُد( Stepwise (  استفاده شـد) ـ ـ کل. )1387منی، ؤم محاسـبات در نـرم افـزار    هی

SPSS16صورت پذیرفته است .  

  ها افتهی

(کاي دو 
2 ( اسـت متغیر مستقل بر متغیر وابسته  داریمعنتأثیریا عدم  تأثیرمدل بیانگر

کـاي دو مـدل    شودیممشاهده  )1(طور که در گام چهارم جدول همان. )1387منی، مؤ(

تعـداد  غیرهـاي  مت ،درصـد بـوده و بنـابراین    5آن کمتر از  Sigبوده که مقدار  291/181

                                                                                                                
1. Likert Spectrum

  )1386ساروخانی، (نامندشود را اعتبار مینظر می هایی که سبب سنجش هدف تحقیق موردمیزان دقت شاخص. 2

ـ    . 3 دسـت  ه بررسی اینکه آیا ابزار سنجش تحقیق تکرار پذیر است و در صورت تکرار عملیـات نتـایج مشـابهی ب

  .)1386ساروخانی، (خواهد داد 
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نقـش  و  تحصیالت مادر، میزان امکانات رفاهیخواهر و برادر داراي مدرك دانشگاهی،

بـرازش مناسـبی    يدهنـده داشته و نشان  تأثیربر متغیر وابسته معدل دانشجویان  تاداناس

  . است

 ( (مدل  يها بیضرآزمون مختلط ) 1(جدول 
2

Chi-squaredfSig.

1گام 

160.15510.000گام

160.15510.000بلوك

160.15510.000مدل

2گام 

10.97310.001گام

171.12820.000بلوك

171.12820.000مدل

3گام 

5.49210.019گام

176.62030.000بلوك

176.62030.000مدل

4گام 

4.67110.031گام

181.29140.000بلوك

181.29140.000مدل

مقدار ضرایب  )2(در جدول 
2R  تعیین شده است که معادل

2R  در رگرسیون خطی

با توجه به جدول مذکور مقدار ضریب . )1387منی، ؤم(است
2R  محاسبه  628/0برابر

متغیرهاي مستقل  از طریقتغییرات متغیر وابسته  628/0این بدان معنی است که . شد

  .شودیمرگرسیون لجستیک تبیین 
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(خالصه وضعیت مدل  )2(جدول
2R(  

گام
-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square

1234.9350.4300.573

2223.9620.4510.602

3218.4700.4620.616

4213.7990.4710.628

گـام  در . مدل درست است ینیب شیپکه تا چه میزان  دهدیمنشان  )2(مقادیر جدول 

مـورد خطـاي    26دانشجوي شرکت کننـده در تحقیـق، تنهـا     300این خروجی براي  4

موفقیت و  ینیب شیپبر اساس جدول ذیل، حساسیت این مدل در . وجود دارد يبند طبقه

درصـد دانشـجویان را بـه درسـتی      3/91(اسـت درصـد   3/91عدم موفقیت تحصـیلی  

  ).  است کردهيبند طبقه

  شده مدل براي موفقیت تحصیلی دانشجویان ینیب شیپادیر مشاهده شده و مق يبند طبقه) 3(جدول 

مشاهده شده

شده ینیب شیپ

پیشرفت تحصیلی
درصد

موفقناموفق

پیشرفت تحصیلی1گام 
1391192.7ناموفق

1313791.3موفق

92.0میانگین

پیشرفت تحصیلی2گام 
1391192.7ناموفق

1313791.3موفق

92.0میانگین

پیشرفت تحصیلی3گام 
1371391.3ناموفق

1313791.3موفق

91.3میانگین

پیشرفت تحصیلی4گام 
1371391.3ناموفق

1313791.3موفق

91.3میانگین
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، در گام چهارم رگرسیون لجسـتیک  شودیمطور که مشاهده همان )4(مطابق جدول 

درصـد   05/0محاسبه شـده کلیـه متغیرهـاي مسـتقل از سـطح خطـاي        p-valueر مقدا

، فاکتورهـاي  شدهاست این بدین معنی است که از بین متغیرهاي مستقل وارد  تر کوچک

، تعـداد  )05/0در سـطح خطـاي   (، نقش اسـتاد  )05/0در سطح خطاي (امکانات رفاهی 

در (و تحصیالت مـادر  ) 01/0در سطح خطاي (خواهر و برادر داراي مدرك دانشگاهی 

 يا رابطـه بر روي موفقیت علمی دانشجویان بیشترین اثر را داشته و ) 01/0سطح خطاي 

ـ یب شیپبا  يداریمعنمثبت و  ـ موفقیـت   ین درصـد از   8/62بـه طـوري کـه     ن دارنـد؛ اآن

ط متغیرهاي مسـتقل مـذکور،   توس) پیشرفت تحصیلی دانشجویان(واریانس متغیر مالك

الزم بـه  ). انـد  نشـده نمـایش داده   ها داده(دشویمري مورد مطالعه ما تبیین آما در جامعۀ

بـه ترتیـب    ،موفقیت دانشجو دارنـد  ینیب شیپذکر است متغیرهایی که بیشترین اثر را در 

، امکانـات  )150/0(، تحصیالت مادر )305/0(تعداد خواهر و برادر داراي مدرك  :شامل

تعـداد   تـأثیر این بدان معنـی اسـت کـه    . هستند) 002/0(و نقش استاد ) 018/0(رفاهی 

خواهر و برادر داراي مدرك دانشگاهی، در موفقیت عملی فرزندان بسیار بیشتر از سـایر  

جویان داراي خـواهر و بـرادر   بـدین مفهـوم کـه هـر چـه دانشـ      . متغیرهاي مذکور است

افـزایش  نـان  از طریق آکرده بیشتري باشند، احتمال الگو گرفتن و نظارت بیشتر تحصیل

  ). 4جدول (بردیمو شانس موفقیت فرد را باال  یابدمی

کننده موفقیت علمی  ینیب شیپمحاسبه ضرایب رگرسیون لوجستیک براي متغیرهاي  )4(لجدو

  دانشجویان

BS.E.WalddfSig.Exp(B)

1گام
a

تعداد خواهر و برادر داراي مدرك 

دانشگاهی

0.3300.03587.77510.0001.391

0.24258.66010.0000.157-1.854ضریب ثابت

2گام
b

تعداد خواهر و برادر داراي مدرك 

دانشگاهی

0.3130.03675.49210.0001.368

0.1490.04610.48010.0011.160تحصیالت مادر

0.28461.51110.0000.108-2.228ضریب ثابت
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3گام
c

اي مدرك تعداد خواهر و برادر دار

دانشگاهی

0.3120.03772.43010.0001.366

0.1500.04710.37210.0011.162تحصیالت مادر

0.0170.0085.07910.0241.018میزان امکانات رفاهی

0.30362.70410.0000.091-2.400ضریب ثابت

4گام
d

تعداد خواهر و برادر داراي مدرك 

دانشگاهی

0.3050.03767.70610.0001.356

0.1500.04710.22210.0011.162تحصیالت مادر

0.0180.0085.54010.0191.019میزان امکانات رفاهی

0.0020.0014.11510.0421.002تاداننقش اس

0.32163.55210.0000.077-2.558ضریب ثابت

a .اهر و برادر داراي مدرك دانشگاهی؛ تعداد خو: متغیر وارد شده در گام اولb .متغیر وارد شده در گام دوم :

نقش : متغیر وارد شده در گام چهارم. dمیزان امکانات رفاهی؛ : متغیر وارد شده در گام سوم. cتحصیالت مادر؛ 

  .تاداناس

تعیین ارتباط میان متغیرهاي علمی مختلف دانشگاهی، با نسبت موفقیت علمی براي 

براي این عمل ابتدا متغیرهاي مختلفی بررسی . شدضرایب همبستگی تعیین دانشجویان 

و در آخر متغیرهایی که بـا درصـد موفقیـت علمـی دانشـجویان همبسـتگی داشـتند در        

ضریب همبستگی نسبت دانشـجویان موفـق بـه     ،در نهایت. نمایش داده شدند 5جدول 

پایـان یافتـه، تعـداد مقـاالت      ياه طرح، تعداد کل تادانناموفق با متغیرهاي تعداد کل اس

ISIبـین   شـود یمـ طور کـه مشـاهده   همان. ، تعداد مقاالت علمی پژوهشی محاسبه شد

متغیرهاي مذکور با نسبت موفقیت همبستگی وجود دارد و بیشترین آن به ترتیب متعلق 

، تعـداد مقـاالت علمـی    )918/0(تاداناسـ  يافتـه یپژوهشـی پایـان    يهـا  طرحبه تعداد 

و تعـداد کـل   ) 576/0(چـاپ شـده    ISI، تعـداد مقـاالت   )665/0(چاپ شده پژوهشی 

  ).  بودند داریمعن01/0کلیه ضرایب در سطح خطاي (است) 490/0(تاداناس
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  و نسبت موفقیت دانشجویان تادانپژوهشی اسضریب همبستگی بین متغیرهاي علمیـ  تعیین  )5(جدول

نسبت دانشجویان 

  موفق به ناموفق

ل تعداد ک

  تاداناس

پژوهشی  يها طرحتعداد 

استادانپایان یافته 

تعداد مقاالت 

چاپ شده

ISI

تعداد مقاالت علمی 

پژوهشی چاپ 

شده

  نسبت دانشجویان

  موفق به ناموفق

1همبستگی
**

0.490  
**

0.918  
**

0.576  
**

0.665  

Sig. (2-
tailed)0.0000.0000.0000.000

N9494949494

استادانل تعداد ک

همبستگی
**

0.490  1
**

0.348  0.165-  0.186  

Sig. (2-
tailed)0.000  0.001  0.113  0.073  

N9494949494

 يها طرحتعداد 

  پژوهشی

استادانپایان یافته 

همبستگی
**

0.918  
**

0.348  1
**

0.621  
**

0.602  

Sig. (2-
tailed)0.0000.001  0.0000.000

N9494949494

چاپ تعداد مقاالت 

ISIشده

پیرسون
**

0.576  0.165-  
**

0.621  1
**

0.917  

Sig. (2-
tailed)0.0000.113  0.0000.000

N9494949494

  تعداد مقاالت علمی

پژوهشی چاپ شده

همبستگی
**

0.665  0.186  
**

0.602  
**

0.917  1

Sig. (2-
tailed)0.0000.0730.0000.000

N9494949494

  . است داریمعن01/0همبستگی در سطح  **

  يریگ جهینت

ـ بـراي ،در ایـن طـرح   ،طور که قبالً نیـز ذکـر شـد   همان ـ یب شیپ موفقیـت تحصـیلی    ین

و بـر اسـاس نتـایج آن     شـد دانشجویان از روش تحلیـل رگرسـیون لجسـتیک اسـتفاده     

) تـأثیر بـه ترتیـب میـزان    (موفقیت دانشجویان موثر هسـتند   ینیب شیپمتغیرهایی که در 

، تحصــیالت مــادر )305/0(شــامل؛ تعــداد خــواهر و بــرادر داراي مــدرك دانشــگاهی 

  .هستند) 002/0(و نقش استاد ) 018/0(، امکانات رفاهی )150/0(

پژوهش حاضر بیشترین ضریب توافق محاسـبه شـده    ةشد تأییديها هیفرض،در کل

داراي مـدرك  ) ان(ر یر تعـداد خـواهر و بـراد   مربوط به متغ) نمایش داده نشدند ها داده(

در این رابطـه  ). 817/0با مقدار ضریب (دانشگاهی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود 

و قاجاریـه  ) 1379(يآبـاد  میرحـ ، )1380(پـور  زماننتایج تحقیقات ما با نتایج زرشکن 

و برقـراري   کـرده در خـانواده  و بدین لحاظ که وجود افراد تحصیلمرتبط بوده ) 1373(
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علمی و نظارت بـر تحصـیل در خانـه بـر پیشـرفت       يها کمکرابطه عاطفی و دریافت 

در صـورتی کـه افـزایش     ،در مجمـوع . باشدیم، همسو استتحصیلی دانشجویان موثر 

مـاعی فرزنـد و   کـرده را در رشـد اجت  تحصـیل ) ان(ر نظارت و حمایت خـواهر و بـراد  

از  کنند،یمافرادي که با خانواده خود زندگی  ،ینثر بدانیم، بنابراپیشرفت تحصیلی او مؤ

بـر  ) ان(ر دااز طریق خواهر و بـر همچنین نظارت مضاعف . هستندمند بهرهاین پشتوانه 

یرد و نیـز  از تجربیات و نقاط قوت آنان الگو گ تواندیمروي تحصیل فرد بیشتر بوده و 

ر حـل مشـکالت علمـی    د و مثل یک معلم خصوصیکرده در خانه بمانند افراد تحصیل

روانـی و احساسـی از دیگـر     ایجاد انگیزه، حـس رقابـت، پشـتوانۀ    .وي را یاري نمایند

  . شودیممزایاي دارا بودن این فاکتور محسوب 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان با میـزان اثـر    ینیب شیپدر تحقیق حاضر سواد مادر در 

والـدین هـم از لحـاظ کمـک     سواد . دومین سهم را در مدل به خود اختصاص داد 15/0

ـ (گـذارد یمـ ي مثبتی و پیشـرفت فرزنـدان   تأثیرآموزشی و هم انگیزه بخشی  ، نـژاد یعل

در این رابطه استین. )1381
1

لیسانس  ةتحصیل دانشجویان در دور شانس ادامۀ: دیگویم

ابـد ی یمدرصد افزایش  5مدرکی باالتر از لیسانس داشته باشند،  نآنادر صورتی که مادر 

نیز در نتایج خود ارتباط بین سواد مادر ) 1376(مجیدي . )1374، نیمجدالده نقل از ب(

که با نتایج تحقیـق حاضـر همخـوانی     کندیمذکر  داریمعنو موفقیت تحصیلی فرزند را 

و  زاده زارع، )1380(یخیشـ  جـوان نتایج تحقیق انجام شده با نتـایج   ،بر این اساس. دارد

) 1375(و خوانساري ) 1375(يمحمدیعل، )1377(احمدي ، )1383-84(فرد  درخشان

بـا توجـه بـه اینکـه     . ناهمسو است) 1383(همخوانی داشته و با نتایج لواسانی و درانی 

تحصیالت والدین و روابط خانوادگی با سازگاري اجتماعی و ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس     

-ه مـادران تحصـیل  جایی کجهت موفقیت تحصیلی دانشجویان مرتبط است و نیز از آن

کرده از فرزندان خود انتظارات علمی باالتري دارند، انگیزه پیشـرفت فرزنـدان افـزایش    

) ان(ر نظارت بر تحصیل افرادي که داراي مـادر، خـواهر و بـراد    ،یافته و از طرف دیگر

منـد  بهـره بیشتر بوده و از حمایت علمی بسیار مناسبی در خـانواده   هستندکرده تحصیل

                                                                                                                

1. Astin
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  .زیادي را در پیشرفت تحصیلی دانشجویان به همراه دارد تأثیر،بنابراین و شوندیم

ـ امکانات رفاهی مناسب نیز به منظور  داریمعنارتباط  ـ یب شیپ پیشـرفت تحصـیلی    ین

و استرس دانشجو نقش مهمی را در ایجـاد، حفـظ    دغدغهاین عامل با کاهش . شد تأیید

اساس نتایج تحقیق حاضر بـا نتـایج زارع    بر این. کندیمتمرکز و آرامش روانی او بازي 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه دهقـان      . اسـت همسو ) 1386(و همکاران  فریتمنائو ) 1374(

ـ بین تسهیالت فیزیکیِ آموزشی و عملکرد تحصیلی رابطه ) 1375( مشـاهده   يداریمعن

انشگاه از جمله امکانات رفاهی در د. ده است که از این نظر با نتایج ما مغایرت داردنکر

نشان ) 1996(در این زمینه برازیر و کانروي . کرداشاره  يا کتابخانهبه تسهیالت  توانیم

ۀبه امانت سپرده شده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطـ  يها کتابداد که بین تعداد 

نیز وجود امکانات ) 2004(آمنکینان و کوگان  يها افتهیبر اساس . وجود دارد يداریمعن

بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته و با نتایج تحقیـق   يداریمعنتأثیراسب رفاهی من

نوع سکونت و  که بین ددهیمنتایج تحقیقات نشان  ،به طور کلی. حاضر همخوانی دارد

به طوري که دانشجویانی که با خـانواده   ؛وجود دارد يداریمعنپیشرفت تحصیلی رابطۀ

چرا که دانشجویان خوابگاهی  کنند؛یمعمل  تر موفقدر تحصیالت  ندکنیمخود زندگی 

بـر اسـاس نتـایج تحقیـق حاضـر جـدول       . دیسـتن ناز امکانات رفاهی مناسبی برخوردار 

نسـبت بـه    17توافقی مربوطه گویاي این مطلب است که دانشجویان بـا معـدل بـاالي    

وزشـی،  استفاده از امکانات کمک آم يها شاخص، در 14از  تر نییپادانشجویان با معدل 

فاکتورهـایی کـه در   (و داشتن مطالعـه در اتـاق شخصـی     يا انهیرارایانه و نرم افزارهاي 

بوده و بدین جهـت   تر موفق) اند گرفتهامکانات رفاهی مورد استفاده قرار  يساز شاخص

  .استاثر گذار  ناآنبر پیشرفت تحصیلی 

 اسـت انداسـتا ، نقش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ینیب شیپثر در آخرین فاکتور مؤ

و منظور از آن، ارتباط مناسب با استاد، فعال بودن در کالس و انجـام پرسـش و پاسـخ،    

انتقـاد   ةنحـو و  تادان و داشتن نگرشی مثبت نسبت بـه اسـتادان  پذیري از تشویق استأثیر

ـ  ـ انگو  ۀصحیح از آنان بوده و در صورت توانایی فرد در انجام این موارد، روحی وي  ةزی

از این لحاظ نتـایج تحقیـق صـورت    . ابدی یمتیازات علمیِ باالتر، افزایش کسب ام براي

ــاعی   ــایج س ــا نت ــه ب ــاران )1377(گرفت ــاییزي و همک ــمی )1386(، پ و ) 1383(، هاش



آموزشی يها نظامپژوهش در   100

طـور کـه در نتـایج تحقیـق حاضـر ارتبـاط       همـان . همخوانی دارد) 1384(وفايوندیعل

ول توافقی مربوطه گویاي ایـن  شد، جد تأییدتادانپیشرفت تحصیلی با نقش اس داریمعن

از  تـر  نییپـا نسبت به دانشجویان با معدل  17مطلب است که دانشجویان با معدل باالي 

برقراري ارتباط مناسب با اسـتاد، فعـال بـودن در کـالس و انجـام       يها شاخص، در 14

) همخـوانی دارد ) 1385(و همکـاران   يبوسـار که از این نظر با نتـایج  (پرسش و پاسخ 

کـه  (انتقاد صحیح از آنان  ينحوهو داشتن نگرش مثبت و  تادانپذیري از تشویق استأثیر

بـه  . کنندیمعمل  تر موفق) همخوانی دارد) 1388(از این نظر با نتایج معزي و همکاران 

صحیح استاد با دانشجو عالوه بر ایجاد رغبت و انگیزه در وي  ۀبرقراري رابط ،طور کلی

دانشـجویان از   يمنـد  تیرضـا ي انطباقی بـا محـیط، موجبـات    از طریق افزایش رفتارها

و  يریپـذ  تیمسئولبا افزایش عزت نفس،  ،و بدین سبب آوردمیکالس درس را فراهم 

را در پیشـرفت تحصـیلی    يداریمعنـ در قبال تکالیف محوله، اثر بخشـی   يریپذ اطاعت

  .خواهد گذاشت ناآن

دانشگاهی، با نسبت موفقیت علمی  تعیین ارتباط میان متغیرهاي علمی مختلف براي

و مشاهده شد که برخی از متغیرهـاي بررسـی    شددانشجویان ضرایب همبستگی تعیین 

شده با نسبت موفقیت علمی دانشجویان همبستگی دارد کـه بیشـترین آنهـا بـه ترتیـب      

، تعداد مقـاالت علمـی   )918/0(اندتااس يافتهیپژوهشی پایان  يها طرحمتعلق به تعداد 

و تعـداد کـل   ) 576/0(چـاپ شـده    ISI، تعـداد مقـاالت   )665/0(هشی چاپ شده پژو

ایـن بـدان   ). بودند داریمعن01/0کلیه ضرایب در سطح خطاي (است) 490/0(تاداناس

مختلف تحصیلی میزان نسـبت   يها سالمعنی است که با افزایش فاکتورهاي مذکور در 

 هـا  آنبـین   يداریمعنـ ۀاین نظـر رابطـ   موفقیت علمی دانشجویان نیز افزایش یافته و از

دانشگاه در این متغیرها به طـور غیرمسـتقیم    يگذار هیسرما،به عبارت دیگر. وجود دارد

ۀ جـ ینتدر این رابطه . شده است ها آنموجب افزایش سطح علمی دانشجویان و موفقیت 

ـ   (ذکـر شـده   ) 1381(و همکـاران   مشابهی در تحقیقات ادهمـی  لمـی  ع ۀبـین تعـداد و رتب

که بـا نتـایج   ) مشاهده شده است يداریمعنمدرسین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط 

يریـ گ جـه ینتطـور  در تحقیق خـود ایـن  ) 1387(البته قهرمانی و همکاران . ما همخوانی دارد

علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه لزومـاً بـه بهبـود ابعـاد مختلـف       ۀدرجدند که ارتقاي کر
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از . که به نوعی بـا نتـایج ایـن تحقیـق ناهمسـو اسـت       شودینممنجر  نانآعملکرد آموزشی 

 دهـد یمنشان  )2004ریوکن و همکاران، (و  )1997هانوشک، (نتایج دیگر تحقیقات  ،طرفی

مجرب و امکانات دانشگاهی در پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان     ادانتاس که نقش استفاده از

نشـان دادنـد   ) 2003(، واین و یانگز )2000(موند ها - دارلینگ ،به عنوان مثال. است داریمعن

که کیفیت سطح علمی اساتید با پیشرفت علمی دانشجویان ارتباط داشته که با نتـایج تحقیـق   

سـاله،   6آمده مشاهده شد که در طـی رونـد    به دستبر اساس نتایج . حاضر همخوانی دارد

و افـزایش نسـبت    ناآنـ ژوهشـی  پ يهـا  تیفعالدانشگاه و نیز افزایش  تادانافزایش تعداد اس

را با روند افزایش دانشـجویان ممتـاز دانشـگاه داشـته      يداریمعناستاد به دانشجو همبستگی 

علمـی   تادان داراي رتبـۀ د که استفاده از اسکريریگ جهینتاین طور  توانیم،در مجموع. است

در حـل مسـائل   نآنـا يقدرت و تسلط علمـی بـاال   رغمیعل،باال و توانمند در امر پژوهش

ـ و  ردروحی و روانی بر جو کالس دا تأثیرناآنپیشرفت علمی  ةزیانگعلمی دانشجویان،   ناآن

همچنـین یکـی از   . دهـد یمـ را به عنـوان الگـوي علمـی مـورد پـذیرش دانشـجویان قـرار        

عـالوه بـر معیارهـاي فـوق، نسـبت اسـتاد بـه         هـا  دانشگاهيبند رتبهیالملل نیبيها شاخص

ـتر اسـتاد بـر دانشـجو و         دانشجو است که با افزایش آن از طریق ایجـاد امکـان نظـارت بیش

  .استدارا ي شگرف در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیرافزایش کیفیت تدریس 

وجود ارتباط میان پیشرفت تحصیلی و برخـی   ،طور که مشاهده شد، تحقیقاتهمان

، ...)ژوهشی، آموزشـی و  پخانوادگی، اقتصادي،  يها تفاوتنظیر (از فاکتورهاي محیطی 

ثر در پیشـرفت  بـا شناسـایی عوامـل مـؤ     ،بنـابراین . انـد  دادهقـرار   تأییدکید و را مورد تأ

ـ و از بروز افت تحصـیلی   ینیب شیپموفقیت را  توانیمتحصیلی دانشجویان  يریـ گ شیپ

که همبستگی بـا موفقیـت    تادانپژوهشی اسـ   همچنین تقویت فاکتورهاي آموزشی. کرد

، از دیگر اقدامات مفید در پرورش دانشـجویان مسـتعد   هستنددانشجویان دارا تحصیلی 

بنابر دستاوردهاي این پژوهش پیشنهادات ذیـل در جهـت کمـک بـه      .شودیممحسوب 

  :شودیمپیشرفت تحصیلی دانشجویان ارائه 

 شودیمامکانات رفاهی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیشنهاد  تأثیربا توجه با ) 1

انیدانشجومد نظر قرار گرفته و در صورت جذب  یبومانیدانشجورشیپذشیزاافکه 

در تـرم   انیدانشجوۀیکليبرایزندگيها مهارتۀنیزمدر  ییها کالستشکیل  ،یربومیغ
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بـراي   يشـتر یبیارتبـاط امکانـات نیهمچن). یعمومبه عنوان واحد (شود  ياجباراول 

مراکـز انیـ مییقراردادهـا ه طور مثـال، عقـد   ب(شوددانشجویان غیربومی فراهم  نیوالد

  ).شودیمهیتوصتر نییپاۀنیهزبا  نیوالدو دانشگاه جهت اقامت  یاقامت

ارتباط کالمی و عاطفی بـا دانشـجویان، ایجـاد     ةنحو(تاداناز آنجایی که نقش اس) 2

پیشـنهاد  ،اسـت  داریمعنـ در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...) انگیزه، واکنش مناسب و 

 يکارهـا  راهکالمـی، رفتـاري، عـاطفی، ایجـاد انگیـزه و       يها مهارتيها کارگاهشودیم

  .برگزار شود تاداننظارت بر تحصیل دانشجویان براي اس

اجتمـاعی خـانواده در پیشـرفت تحصـیلی     قتصـادي ـ   عوامـل ا  تـأثیر با توجه به ) 3

ي از طـرف  اجبـار  یسـنج  روانتقـویتی و مشـاوره و    يهـا  کـالس دانشجویان برگزاري 

وضـعیت نـامطلوب   (دانشگاه، براي دانشـجویانی کـه در شـرایط نابرابرهـاي اجتمـاعی      

  . رسدیمقرار دارند بسیار ضروري به نظر ) اجتماعیـ  اقتصادي

جویان در پیشرفت تحصـیلی دانشـ   يداریمعنتأثیراز آنجایی که امکانات رفاهی ) 4

را  هـا  خوابگـاه یرفاهامکاناتو  تیفیکن دانشگاه بهبود داراست، الزم است که مسئوال

  . به طور جدي مورد توجه قرار دهند

تحصیالت دانشگاهی مادر و دیگر فرزندان خانواده بر پیشـرفت   تأثیربا توجه به ) 5

تحصیلی دانشجویان و از آنجایی که هدایت و نظارت مستمر و مناسب تحصـیلی یکـی   

دانشجویان از این پشتیبانی برخـوردار   ، در صورتی کهرودیماز مواهب این امر به شمار 

که براي ایـن دسـته از افـراد اسـتفاده از مشـاوره و       شودیمپیشنهاد ) فرزند اول(نباشند 

  . صورت پذیرد ناآنراهنماي تحصیلی رایگان به منظور نظارت بر پیشرفت تحصیلی 

و بـه جهـت   علمـی بـاال    ۀبا رتب تادانبا توجه به توانایی علمی و انگیزه باالي اس) 6

کـه   شـود یمپیشنهاد  ،در پیشرفت علمی دانشجویان دارند تادانگونه از اسي که اینتأثیر

تحصیل  ۀو ادام یردنخبه اهتمام ویژه صورت گ تاداننسبت به جذب و افزایش تعداد اس

  . دشوعلمی مربی تسهیل  ۀبا رتب تاداناس

و نیـز   تاداناسـ علمی پژوهشگري و روزآمد بودن سطح  ۀبا توجه به اینکه روحی) 7

از  شـود یمـ حاصل  انآنعلمی  ۀافزایش سطح درآمدي که از قبال تحقیقات و سطح رتب

 تـأثیر توانـد یماشتغال به تدریس و تحقیق و نیز الگو قرار گرفتن،  ةطریق افزایش انگیز
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کـه بـا    شـود یممثبتی بر روي انگیزه و پیشرفت علمی دانشجویان داشته باشد، پیشنهاد 

علمی افزایش یافته و حق تشویقی بیشـتري   يها طرحپژوهشی، تصویب  ۀجدبو افزایش

  . اختصاص یابد ISIپژوهشی و و به منظور چاپ نتایج تحقیقات در مجالت علمی 

  سپاسگذاري

مالی معاونت وقت پژوهشی دانشگاه جنـاب آقـاي    يها کمکبدین وسیله از زحمات و 

ان جـوان واحـد گرگـان جنـاب آقـاي      دکتر عجم نوروزي و ریاست باشگاه پژوهشـگر 

میرزاعلی و دانشجویان شرکت کننده در این تحقیق و نیز کلیه عزیزانـی کـه در اجـراي    

  . دیآیمپروژه ما را یاري نمودند کمال تشکر و قدردانی به عمل 
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-131) :2(3. چمران اهواز دیشهدانشگاه  یروانشناسو  یتیتربمجله علوم . »ییابتدا
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  .21-1) :2(34. و علوم تربیتی یشناس روان

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان مقطع متوسـطه  ). 1381(، خلیل نژادیعل
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دانشگاه . ارشد یکارشناسنامه  انیپا. چمران اهواز دیشهدانشگاه ) روزانه(یکارشناس

  . یبهشتدیشه

ـ درس علـوم   سیتدرفعال  يها روشنقش استفاده از ). 1381(میمرصحرانورد،  در  یتجرب

چهـارم   هیپاآموزان  دانش یلیتحصشرفتیپپژوهش و  -يپرسشگرهیروحپرورش 
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نامـه   انیپا. 76-77یلیتحصدر سال  کاووسشهر گنبد  یلیتحصییراهنمامدارس 

  . مشهد یفردوسدانشگاه . ارشد یکارشناس

اطالع رسانی بر روي  يها شبکهبررسی نقش آموزش با کمک ). 1381(پورجمشیدي، مریم 

دختر سال اول راهنمایی منطقه  آموزان دانشپیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی 

پایـان نامـه   . 1380-81چهارده آموزش و پرورش شهر تهـران در سـال تحصـیلی    

  . دانشگاه تربیت معلم تهران. کارشناسی ارشد

و  یاجتماعيها مهارتبر رشد  یمشارکتيریادگیتأثیرمطالعه ). 1381(محمدرضـا   ،یکرامت

شـهر مشـهد در سـال     ییابتـدا پـنجم   هیپاآموزان  دانش یاضیریلیتحصشرفتیپ
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دختر پایه دوم رشـته   آموزان دانشآموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی 
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مـدیران از نظـر    يهـا  مهـارت بررسی میزان «). 1384(ستاري، صدرالدین، واعظی، مظفرالدین 

پسرانه دولتی شـهر   يها رستانیدبآموزان دانشآن با پیشرفت تحصیلی  معلمان و رابطه

  . 176-163) :1(35. و علوم تربیتی یشناس روانمجله . »تهران
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اعتمـاد بـه نفـس بـا      نیبرابطه  یبررس). 1383-84(دهیسعفرد، ؛ درخشانقهیصدزاده، زارع

ـ شـهر   یرسـتان یدبآموزان دختـر سـوم    در دانش یلیتحصتیموفق ـ پا.دزی نامـه   انی

  . زدییصدوقدیشهیدرمانیبهداشتو خدمات  یپزشکدانشگاه علوم . یعمومدکترا

شرفتیپو  یاجتماعيسازگارو  نیوالدبه  یدلبستگنیبرابطه  یبررس). 1384(الیل،يصفر

ـ پا. شهرستان همدان ییراهنماآموزان  در دانش یلیتحص . ارشـد  یکارشناسـ نامـه   انی

  . راندانشگاه الزهراء ته

ـ پا. یلیتحصشرفتیپخانواده و  طیمحرابطه ). 1372(هیمرض، اثوندیغیخان عقوبی نامـه   انی

  . رازیشدانشگاه . ارشد یکارشناس

ـ یواشـتغال مـادر و    نیبرابطه  یبررس). 1376(یمحمدتق،يمحمود ـ يهـا یژگ ، یتیشخص

ـ  يها رستانیدبآموزان  دانش نیبفرزندان در  تیخالقو  یلیتحصشرفتیپ ، 2اطق من

  . معلم تهران تیتربدانشگاه . ارشد یکارشناسنامه  انیپا. شهر تهران 9و  5

يهـا  دانشـکده انیدانشجویلیتحصشرفتیپعوامل موثر در  یبررس). 1377(میرح، یساع

ـ پا. یآموزشمناسب  افتیرهو ارائه  يکشاورز دانشـگاه  . ارشـد  یکارشناسـ نامـه   انی

  . رازیش

آرام، معصومه؛ پروین، ندا؛ خیري، سـلیمان؛ فروزنـده، نسـرین؛    ، فرانک؛ دل چشمه دهيصفدر

عوامـل مـوثر در پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان از نظـر       «). 1386(کاظمیان، افسـانه  

دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشـکی شـهر کـرد در    

  .77-71) :3(9. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. »1383سال 

ـ عملکـرد و  یاجتماع-ياقتصادگاهیپانیبرابطه  یبررس). 1375(نیحسدهقان،  یلیتحص

 یبهشـت دیشـه دانشـگاه  . ارشـد  یکارشناسنامه  انیپا. ينظرآموزان سال چهارم  دانش

  . تهران

). 1383(فاطمـه  ،یبهرامـ ؛ میدابراهیسـ ،يجعفـر رضـا؛   محمد ،يعابدجواد؛  محمد ،دار اقتیل

شرفتیپبر  یسخنرانسیتدربا روش  یگروهبحث  سیتدرروش  ثیرتأزانیمسهیمقا«

در آمـوزش   يزیرپژوهش و برنامه مجله . »انیدانشجویارتباطيمهارتهاو یلیتحص

  . 56-29) :3(10. یعال

يدارادختـر   ییابتداآموزان پنجم  دانش یلیتحصشرفتیپسهیمقا). 1376... (ا باب پاشازاده،

ـ  فارغنیمعلم ـ تربمراکـز از لیالتحص ـ يداراآمـوزان   معلـم بـا دانـش    تی نیمعلم
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. شهر آموزش و پرورش شهرستان اسالم 1هیناح، در مراکزنیااز  لیالتحص رفارغیغ

  . معلم تهران تیتربدانشگاه . ارشد یکارشناسنامه  انیپا

ـ یویبررس). 1386(رضـا   غالم ،يعابد ـ داز  یتیریمـد يهـا یژگ معلمـان و   ،رانیمـد دگاهی

. آنان یلیتحصشرفتیپشهر تهران و ارتباط آن با  ییراهنماموزان سال سوم آ دانش

  . تهران یطباطبائدانشگاه عالمه . ارشد یکارشناسنامه  انیپا

شـرفت یپو سـالمت روان بـا    یاجتماعيها مهارتيرابطهیبررس). 1385(دهقان، نجمـه  

 یکارشناسـ نامه  انیپا.زدیاستان  يها رستانیدباول  هیپاآموزان دختر  دانش یلیتحص

  . دانشگاه الزهراء تهران. ارشد

ـ از جـو   ادراكنیبرابطه  یبررس). 1383(سهینف،یهاشم جـو   ،کـالس یاجتمـاع -یروان

شـرفت یپبـا   یفراشناختيراهبردهااضطراب امتحان و استفاده از  خانواده، یعاطف

ـ ناحییراهنمادوم مدارس  هیپاآموزان دختر  درس علوم دانش یلیتحص شـهر   2هی

معلم  تیتربدانشگاه . ارشد یکارشناسنامه  انیپا. 1382-83یلیتحصاصفهان در سال 

  . تهران

ـ شرفتیپبا  یاجتماعتیحمارابطه عزت نفس و  یبررس). 1384(یعلـ ،وندینیز  یلیتحص

 انیپا. 83-84یلیتحصشهرستان دره شهر در سال  رستانیدبآموزان سال دوم  دانش

  . معلم تهران تیتربدانشگاه . ارشد یکارشناسنامه 

ـ کنتـرل مکـان و  خودپندارهبا  یلیتحصافت  يرابطهیبررس). 1384(یعل،انیلیاسراف نیب

دانشگاه . ارشد یکارشناسنامه  انیپا. النیگدانشگاه  یانسانعلوم  دانشکدهانیدانشجو

  . النیگ

یپزشـک انیدانشـجو در  یلیصتحعلل افت «). 1382(یدرعلیح، یموصلرضا؛  ، غالمیبزرگ ده

ـ وبابل، یپزشکمجله دانشگاه علوم . »)1378،رازیشیپزشکدانشگاه علوم (  نامـه  ژهی

  .80-74: 2. یپزشکمقاالت آموزش 

عوامل موثر بـر   يا سهیمقایبررس«). 1386(، محمد ینیام، محسن؛ يازین، محمدرضا؛ فریتمنائ

دانشور رفتار  یپژوهشیعلماهنامه دو م. »مشروط و ممتـاز  انیدانشجویلیتحصافت 

  .  52-39) :24(14. دانشگاه شاهد

 302. انتشـارات کتـاب نـو   . SPSSآماري با اسـتفاده از   يها لیتحل). 1387(مومنی، منصور 

  .صفحه
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و  يریادگیـ يراهبردهـا ،یزشـ یانگيباورهارابطه  یبررس«). 1381(باید، فیس، شهال؛ يالبرز

در  یانسـان علـوم   انیدانشجواز  یگروهیلیتحصشرفتیپبا  یتیجمعاز عوامل  یبرخ

  .82-73) :1(19دوره . رازیشدانشگاه  یانسانو  یاجتماعمجله علوم . »درس آمار

شـرفت یپمقابلـه بـا اسـترس و     يهـا  مهـارت رابطه  یبررس«). 1383(باید، فیس، محمد؛ریخ

ـ دو ماهنامه .»یشناختتیجمعاز عوامل  یبرخبا توجه به  انیدانشجویلیتحص یعلم

  . 34-25) :4(11. دانشور رفتار دانشگاه شاهد یپژوهش

مقایسـه  «). 1385(نریمانی، محمد؛ ابوالقاسـمی، عبـاس؛ برهمنـد، اوشـا؛ امینـی، زرار محمـد       

اجتمـاعی و پیشـرفت تحصـیلی     يهـا  مهارتتفکر،  يها سبک، یشناخت روانسرسختی 

مجله پژوهش در علـوم  . »یر ورزشکارو غ) انفرادي -گروهی(ورزشکار  آموزان دانش

  .77-59: 11. ورزشی

. و فنـون  هـا  نشیب: تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم يها روش). 1386(ساروخانی، باقر 

  .صفحه 523. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 یلیتحصشرفتیپعوامل مختلف موثر خارج از مدرسه بر  یبررس). 1373(، مژگـان  هیقاجار

ـ سال  رازیشيها رستانیدبآموزان سال آخر  دانش ـ پا. 1372-73یلیتحص نامـه   انی

  . تهران یطباطبائدانشگاه عالمه . ارشد یکارشناس

ـ مخـانواده بـا    یاجتماع-یفرهنگتیوضعرابطهیبررس). 1380(منهیته، یخیش جوان زانی

ـ پا. دانشگاه الزهـراء  یخوابگاهانیدانشجویاجتماعيسازگار  یکارشناسـ نامـه   انی

  . دانشگاه الزهراء تهران. ارشد

ـ شـرفت یپبر  یاجتماعيقشربندتأثیریبررس). 1377(نیحس،ياحمد ـ مدر (یلیتحص  انی

دانشـگاه  . ارشـد  یکارشناسـ نامـه   انیپا. )شهر زنجان يها رستانیدبآموزان پسر  دانش

  . مدرس تهران تیترب

آموزان  دانش شرفتیپزهیانگخانواده با  یعاطفرابطه جو یبررس). 1375(، فرزانه يخوانسار

دانشگاه . ارشد یکارشناسنامه  انیپا. شهر تهران 3منطقه  يها رستانیدبدختر سال اول 

  . تهران یطباطبائعالمه 

 یاجتماعو  ياقتصاد،یخانوادگ،يفرداز عوامل  يا پارهیبررس). 1374(محمد قاسم  زارع،

 انیپا. راحمدیبوو  هیلویکهگاستان  ییراهنماآموزان  دانش یلیتحصشرفتیپموثر بر 

  . تهران یطباطبائدانشگاه عالمه . ارشد یکارشناسنامه 

سـه یمقا«). 1385(نیدنورالدیسـ ،نسـب  يموسـو ؛ اسـکندر ،آذر یفتحـ ؛ ترایم،يبوساریامیپ
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همراه با پرسش و پاسخ بـر  یسخنرانبا  میتياعضاسیتدرطرح  يها روشیاثربخش

مجلهیپزشکآموزش در علوم  یرانیامجله .»يپرستارانیدانشجویلیتحصتشرفیپ

  .51-45) :2(6.یپزشکآموزش در علوم  یرانیا

دیـدگاه اعضـاي   «). 1388(، بهنام؛ روحی، حمیـد  زاد زمان، هدایت؛ رزادیش الهمعزي، معصومه؛ 

تدریس استاد هیئت علمی و دانشجویان در مورد ارزشیابی اساتید و معیارهاي موثر در 

. مجله دانشگاه علـوم پزشـکی شـهرکرد   . »1386در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

11)4: (63-75 .  

و  یآموزشـ امکانـات ارتبـاط  «). 1381(اکبـر یعلـ دوست،  ؛ حقدالهی، يجواداشرف؛  ،یادهم

. »کرمـان یپزشـک انیدانشـجو یلیتحصشرفتیپبا  هیپاعلوم  يها بخشیانسانيروین

  .63-56: 22. نیقزویدرمان-یبهداشتو خدمات  یپزشکشگاه علوم مجله دان

ارزیابی پایان ترم بر عملکرد  تأثیربررسی «). 1387(قهرمانی، محمد؛ عارفی، محبوبه؛ جمشیدي، الله 

تـا   1379- 80تحصـیلی   يهـا  سالآموزشی اعضاي هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی طی 

  .26- 2: 48. در آموزش عالی يزیر برنامهفصلنامه پژوهش و . »1384- 85
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