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 چکیده   

هاي آموزشی در پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد      ریمتغنقش  باهدفپژوهش حاضر 
انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به  ی و علوم تربیتیشناس رواندانشکده 

ي  یوهشیر هاي متغاي و به لحاظ رویکرد از نوع کلّی است. بر اساس  یسهمقا -لحاظ روش از نوع علّی 
گزینش (آموزش و پژوهش محور) و کارشناسی مورد پژوهش (مرتبط و غیـر مـرتبط) دو گروهـی و    

حضوري) و تـرم تحصـیلی (اول، دوم و سـوم) سـه      یمهنزانه، شبانه و ي تحصیلی (روها دورهبراساس 
ي روزانـه، شـبانه و   هـا  دورهگروهی است. جمعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد 

-90ی و مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی بودند که در سال تحصیلی شناس رواني ها رشتهحضوري  یمهن
 تند. براي توصیف از شاخص هاي توصیفی، میانگین، انحراف معیـار و خـط  به تحصیل اشتغال داش 89

یانگین و براي اسـتنباط آمـاري بـا    م tمستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد  برآورد استاندارد
یرهـاي آموزشـی در پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان      متغهاي تحقیـق از آزمـون نقـش     یهفرضتوجه به 

روانشناسی و علوم تربیتی استفاده شد. نتایج نشان داد اگر چـه بـر عملکـرد     کارشناسی ارشد دانشکده
ا       یمعنحضوري تفاوت  یمهنتحصیلی دانشجویان دوره روزانه، شبانه و  دار بـه دسـت نیامـده اسـت، امـ

میانگین عملکرد تحصیلی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد روزانـه در مقایسـه بـا دانشـجویان شـبانه و         
 حضوري باالتر از شبانه بود. یمهنتر و عملکرد تحصیلی حضوري باال یمهن
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 مقدمه
 آموزش .است آن کردن همگانی و عالی آموزش به دسترسی افزایش یافته توسعه کشورهاي اصلی هايسیاست از یکی

 هـاي  شـاخص  از یکـی  ). لذا2011سرالمی، و آلتاباچ(است  کشورها و توسعه افراد يتوانمندساز براي مسیري عالی

 است.  عالی آموزش و عمومی آموزش از اعم آموزش، به مردم دسترسی انسانی، توسعه

هر  دانشجویانکارآمد است.  اشخاصی به عنوان دانشجویان رشد عالی، آموزش اهداف و موضوعات محوري از یکی
 یناز مهمتـر دانشجویان،  خاص مسائل بررسی روند و می شمار به آن کشور معنوي و فکري هايسرمایه از يکشور

، هـا  دانشـگاه  اهداف از یکی راستا، این در ).1385 زاده، ولی تفتی و (اخوان هاست دولت آموزشی یزانر برنامه اهداف
 و مالی هاي ینههز دانشجویان عملکرد نامطلوب که چرا .است دانشجویان تحصیلی موفقیت و آموزش کیفیت ارتقاي
عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان نـه تنهـا بـراي والـدین و         کند. یم تحمیل آنان خود و ها دانشگاه را به زیادي معنوي

 ت است. مند هستند، حائز اهمیمسئوالن آموزش عالی کشور، بلکه براي تمام افرادي که به پیشرفت جامعه عالقه
عوامل متعددي از قبیل فردي، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادي و آموزشگاهی در عملکرد تحصیلی یادگیرندگان نقش 

 پـژوهش  عرصـه  در یتـوجه  قابل پژوهشی مسئله دانشجویان، تحصیلی موفقیت با عوامل مرتبط تبیین بنابراین،دارد. 

 بررسـی  دیگر ياز سو .)1388 ،میرانوري و نوغانی اصغرپورماسوله، زاده، است (حائري عالی آموزش با مرتبط هاي

 کیفیـت  بهبـود مسـتمر   دیگر عبارت به و دانشگاهی توسعه به دستیابی يها از راه یکی دانشجویان، تحصیلی موفقیت

 به و صحیح علمی هاي حل راه ارائه و آموزشی نظام هاي نارسایی تنگناها و از برخی شناسایی در که است آموزشی

 کیفیت فعالیـت  يارتقا در تحصیلی موفقیت بررسی که گرفت توان نتیجه یم و است مؤثر آنها ساختن برطرف منظور

 ).1385زاده، ولی و تفتی اخواندارد ( تأثیر نیز دانشگاهی هاي
 از هـا  دانشـگاه در  تحصیلی عملکرد بررسی فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، پیشرفت در عالی آموزش نقش بامالحظه

 مراکـز  تحصـیلی،  عملکرد مدد بررسی به تا است؛ شده واقع آموزشی یزانر برنامه تأکید مورد که است مواردي جمله

 يهـا  شـاخص  و استانداردها مطابق و سازند ترو اثربخش کارآمدتر هرچه را خود آموزشی هاي یتفعال عالی آموزش
 ).1385سازند (مسعودي و محمدي،  نمایان عالی در آموزش کیفیت
 مـورد  انسانی منابع ینتأم بر عالوه ها، یاستس این از یکی به عنوان تکمیلی تحصیالت يها دوره توسعه میان، در این

 در تکمیلی تحصیالت ). اهمیت1388توفیقی، آورد ( خواهد در حرکت به نیز را یک کشور پژوهشی چرخ هاي نیاز،

 و کمـی  وضـعیت  و نیسـت  پوشیده کسی بر کشورها فرهنگیو  اجتماعی و اقتصادي علمی، سرنوشت به دادن شکل
کشـور اسـت    هر در فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی، علمی، توسعۀ هاي شاخص از مهمترین تکمیلی تحصیالت کیفی

 ).1381(ملک، 
ترین اهداف سیاست تعلیماتی بسیاري از کشورها از جملـه ایـران تبـدیل    به یکی از مهم "آموزش عالی براي همه"

است که هدف آن ایجاد حق براي مردمی است که داراي تمایـل و اسـتعداد بـراي تحصـیل در مقـاطع عـالی        شده
ترین عوامل در بهبـود وضـعیت عـدالت در جامعـه     آموزشی هستند، از طرفی دسترسی به آموزش عالی یکی از مهم

 ).1383شود (گزارش ملی آموزش عالی، محسوب می



از  اهـداف  تحقق و بوده است رو روبه پژوهش و آموزش هاي محدودیت زمینه در مشکالتی با همواره عالی، آموزش
 تکمیلـی  تحصـیالت  دانشجویان باألخص موفقیت دانشجویان، میزان به مستقیم بستگی زیادي حد تا شده یینتع پیش

 عـالی  آمـوزش  مراکـز  طریـق  از تکمیلـی  تحصیالت مقاطع در آموزش دانشجو و پذیرش لذا )1381شریفیان، دارد (

 است.  مقاطع این به ورود براي مستعد دانشجویان گزینش جهت ضوابطی و و قوانین معیارها وجود مستلزم
دانشـگاه همـواره    بـه  ورود براي دانشجو عالی در کشور، گزینش مؤسسات و ها دانشگاه تعداد با توجه به محدودیت

 عالی آموزش حوزه یزانر برنامه و متولیان لذا هاي پیش روي مسئوالن حوزه آموزش عالی بوده است.یکی از چالش

 ارتقاي راستاي در آمده، یشپ هاي فرصت از منديبهره و کشور تحول خواهی نهضت با هماهنگ و همسو نیز کشور

مقـاطع   در دانشـجویان  آمـوزش  و پـذیرش  جهـت  را آموزشـی  مقررات و ضوابط ،ها نامه بازنگري آئین لزوم کیفیت،
 پذیرش شیوة در شده انجام هاي بازنگري این از یکی .قراردادند خود کاري هاي اولویت صدردر  تکمیلی تحصیالت

 کارشناسی يها دورهبه  ورود براي تقاضا افزایش به مناسب پاسخگویی .است بوده ارشد کارشناسی مقطع در دانشجو

 راهبردي اسناد دیگر و توسعه يها برنامه آن با يساز همسان و ها دوره این کمی و کیفی سطح ارتقاي و تقویت ارشد،

 .)1388وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، است ( کشور
 آن مختلف، مؤید کشورهاي عالی آموزش هاي نظام در گزینش دانشجویان نحوة روي بر گرفته هاي صورت بررسی

در نظام آموزش عالی ایران دانشـجویان در   .کنند یم استفاده دانشجو پذیرش براي مختلفی هاي یوهش از ها آن که است
حضـوري از جملـه    یمـه نهاي دولتی و غیردولتـی، روزانـه، شـبانه و    کنند. دانشگاههاي متفاوتی تحصیل میموقعیت

هاي دولتـی، جهـت تحقـق    حضوري) در کنار دوره روزانه، در دانشگاه یمه(نهاي شبانه، فراگیر آنهاست. ایجاد دوره
ي (آموزش از راه دور) بیـان  حضور مهیني ها دورهی عالی در ایران بوده است. در ضرورت ایجاد اهداف نظام آموزش

و هنـوز   انـد  قهیمض، در یشده است که اکثر کشورهاي جهان از نظر کادر آموزشی در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عال
سـات آموزشـی از نظـر مـالی     فرصت تحصیل یکسان براي همگان ایجاد نشده است، از طرفی تعداد کثیري از مؤس

تحت فشارند و نیاز به آموزش بزرگساالن بیش از پـیش محسـوس اسـت. بـراي فـائق آمـدن بـر ایـن مشـکالت،          
ي گوناگونی مطرح شد که از میان آنها کاربرد نظام آموزش از راه دور بیش از همه مورد توجه قرار گرفتـه  ها حل راه

 ). 1371است (یونسکو، به نقل از ضرغام، 
 هـا  دانشـگاه هاي متفـاوت وارد   ي سبب شده است تا دانشجویان با توانمنديحضور مهیني شبانه و ها دورهگسترش 

را اخذ نمـوده اسـت. بـراي دوره شـبانه در اکثریـت       ها دورهیی نیز مجوز برگزاري این طباطباشوند. دانشگاه عالمه 
ی و مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود ي در دو رشته روانشناسی عمومحضور مهینو براي دوره  ها رشته

 ).1385است (گزارش ملی آموزش عالی ایران،  شروع کرده 1385را در سال 
ي سه گانه کارشناسی ارشد بـا توانمنـدي هـاي متفـاوت و ویژگـی هـاي شخصـیتی        ها دورهحضور دانشجویان به 

در بـین  ) 1387 ؛يآبـاد  شـاه  زارع؛ 1383ر تـاج،  شد. تحقیقاتی متغیرهایی همچون عملکـرد تحصـیلی (د   ریپذ امکان
ی (طـاهري  رانتفاعیغي دولتی، آزاد و ها دانشگاهي متفاوت، انگیزش پیشرفت بین دانشجویان ها هیسهمدانشجویان با 

، )1383دانشـجویان مشـروطی و غیـر مشـروطی (کهرازیـی و همکـاران،        ، عملکرد تحصیلی بـین )1384و مقامی، 
و سـالمت روان بـین   ) 1387تحصیلی در بین دانشجویان روزانه و شبانه (حسن نتـاج،   عملکردانگیزش پیشرفت و 

؛ انجام گرفته است) 1387دانشجویان دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، جامع کاربردي و دانشگاه خلیج فارس (پاکیزه، 



ي حضـور  مـه ینروزانـه، شـبانه و    ياه دورهاما در مورد مقایسه متغیرهاي تحصیلی بین دانشجویان کارشناسی ارشد 
را  هـا  دورهیی که تحصیالت تکمیلی چنـد سـال اسـت ایـن     طباطباپژوهشی گزارش نشده است. در دانشگاه عالمه 

چنین تحقیقی صورت نگرفته است. این پژوهش اولین مـورد آن اسـت کـه بـراي مقایسـه عملکـرد        کند یمبرگزار 
ي روزانـه، شـبانه و   هـا  دورهي روانشناسـی و علـوم تربیتـی    هـا  شـته رتحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد 

 . ردیگ یمي صورت حضور مهین
کمی آموزش عـالی   اگرچه براي دستیابی به شاخص هاي ها دانشگاهي تحصیلی در ها رشتهو  ها دورهطرح گسترش 

اقشار و در نتیجـه توزیـع    همه نیدر بو همچنین فراهم آوردن شرایط و فرصت هاي یکسان براي تحصیالت عالی 
عالی براي همه اهمیت دارد، اما همواره نیازمنـد ارزیـابی و بـازنگري اسـت. ایـن       آموزشاصل  بر اساس ها فرصت

هـا را از نظـر   است که بتواند دانشجویان شـاغل بـه تحصـیل در ایـن دوره     ریپذ امکانیی ها پژوهشارزیابی با انجام 
شود تـا اطالعـاتی در   دهد. این پژوهش براي همین منظور طراحی و انجام میمتغیرهاي تحصیلی مورد مقایسه قرار 

ي حضـور  مـه یني روزانـه، شـبانه و   هـا  دورهخصوص وضعیت متغیرهاي تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشـد  
انچه یی در اختیار مسئوالن آموزشی دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قرار دهد. چنطباطبادانشگاه عالمه 

ي سه گانه دانشگاه عالمـه طباطبـایی   ها دورهاز نظر وضعیت متغیرهاي مورد بررسی در دانشجویان کارشناسی ارشد 
 ی ارائه نمود.آموزشراهکارهایی را براي بهبود وضعیت  توان یموجود داشته باشد،  دار یمعنتفاوت 

 روش
اي و به لحـاظ رویکـرد از نـوع     یسهمقا -علّی  این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش از نوع

ي گـزینش (آمـوزش و پـژوهش محـور) و کارشناسـی مـورد        یوهشیر هاي متغکلّی است. پژوهش حاضر بر اساس 
حضـوري) و تـرم    یمـه ني تحصیلی (روزانـه، شـبانه و   ها دورهپژوهش (مرتبط و غیر مرتبط) دو گروهی و براساس 

ي ها دورههی است. جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد تحصیلی (اول، دوم و سوم) سه گرو
ی و مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی بودند که در سـال تحصـیلی   شناس رواني ها رشتهحضوري  یمهنروزانه، شبانه و 

 85حضـوري،   یمـه ننفر از دانشجویان  111یري در دسترس تعداد گ نمونهبه تحصیل اشتغال داشتند.به روش  90-89
نفر از دانشجویان شبانه به عنوان اعضاي نمونه در ایـن پـژوهش مشـارکت داشـتند.      84نفر از دانشجویان روزانه و 

 دانشجویان به عنوان عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار گرفته است. 89-90ي تحصیلی ها اولمعدل ترم 
شـده اسـت. بـراي توصـیف از شـاخص هـاي توصـیفی،         یرهاي دیگر تحقیق از پرونده تحصیلی آنها استخراجمتغ

یـانگین و بـراي   م tبرآورد مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شـد   استاندارد میانگین، انحراف معیار و خط
دانشـجویان  در پیشـرفت تحصـیلی    یرهاي آموزشـی متغهاي تحقیق از آزمون نقش  یهفرضاستنباط آماري با توجه به 

 نشکده روانشناسی و علوم تربیتی.دا کارشناسی ارشد

 ها  یافته 
 الف. توصیفی 

 هاي آموزشی یرمتغ. توصیف پیشرفت تحصیلی براي 1جدول 



ــ هـــا  یهفرضـ ــون  ــراي آزم ب
ي هـا  مفروضه توزیع طبیعـی 

ــوگروف  کولم آزمـــون  بـــا
ــانی  واکیرنوف  - یکســـــ

ــاي   ــون ه آزم ــا   ــانس ب واری
قرار گرفـت و   مورد بررسـی  

ي ها گروههمه  نتــایج بــراي  
که از برقراري  ها مفروضهاین 

ــه   ــا توجــه ب ب بود، بنـابراین،  
مســتقل کــدام  متغیرهـــــــا 
روش آمــاري  ــا  یهفرضــ هــا ب
ــورد  تحلیــل م ــتقل  - مســــ

 شود. یمبه شرح زیر  5تا  2فت که نتایج آن درجه اول آزمون قرار گر

پیشرفت تحصیلی) در دانشجویان با کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط تفاوت وجـود  (به لحاظ عملکرد و تحصیلی  -1
 دارد.

 فرض هاي آماري  
 H0: 1=2 دار معنی شرط 

(t0) > (te) H1: 1=2 
 
 بـا   t) بزرگتـر از قـدر متعلـق    1-2.181( شده مشاهده  t= 05/0 دار یمعن) در سطح 961/11ی (بحران  X آمده است 

داري تفاوت عملکـرد بـین دانشـجویان کارشناسـی ارشـد بـا        یمعنکه حاکی از  قدر مطلقي جدول ها دادهتوجه به 
مقابل گـروه   =در)17.13(. این تفاوت به نفع گروه غیر مرتبط 1کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط است و براي جدول 

 است. =)16.61(بط مرت

 بین عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش محور و پژوهش محور تفاوت وجود دارد.

 آموزشی محور و پژوهش محور يها گروهمقایسه و تحصیلی  .2جدول 

 میانگین تفاوت تفاوت آماره t t بحرانی
 ها تخصص

 ها گروه

1.96 0.149 0.186 0.027- 
 آموزش محور

 پژوهش محور

 
ي جدول گویاي آن است که در سطح ها داده Xداري وجود ندارد.  یمعندار بین میانگین دو گروه تفاوت  یمعنشرط 
حضـوري تفـاوت معنـی     یمـه نشود که بین عملکـرد دانشـجویان ارشـد روزانـه / شـبانه/ و       یم= نتیجه گرفته  0.05

Sx S X N 
 ها شاخص

 ها گروه
 ردیف

 مرتبط کارشناسی 228 16.69 1.28 0.08

 مرتبط غیر کارشناسی
1 

0.23 1.50 17.13 52 
 محور آموزش گزینش 68 16.75 1.39 0.169

 محور پژوهش
2 

0.09 1.31 16.78 212 
 روزانه تحصیلی: دوره 85 16.92 1.24 0.13

 شبانه

 حضوري یمهن

3 0.13 1.28 16.52 84 
0.14 1.40 16.82 111 
 ترم تحصیلی: اول 87 16.98 1.36 0.145

 دوم
 سوم

4 0.127 1.21 17.02 90 
0.131 1.33 16.39 103 



3104)FC)21544 (از تر کوچک F0 تحصیلی دانشـجویان تـرم تحصـیلی اول،    بین عملکرد  ي جدول دادهتوجه به  با
 دوم، سوم تفاوت وجود دارد.

 فرض هاي آماري:   
  :H0دار معنی شرط   
  F0 > te         H1: 

 
 
 

 حضوري یمهن و /شبانه /روزانه ارشد کارشناسی دانشجویان عملکرد مقایسه .3جدول 

Fc Fs Ms df است یرمتغ مجموع 
 شاخص

 یرمتغ منابع

 بین ها گروه 8/97 2 4/489  

 ها گروه دوره 486/68 277 1/757 2/554 3/04

 کل 495/69 279 -  

 
ي هـا  دادهبـا توجـه بـه    F0(21544)از  تـر  کوچـک Fc (شود که بین عملکرد دانشجویان یم) نتیجه گرفته 31.4  ارشد

تـرم تحصـیلی اول،   ین عملکرد تحصیلی دانشـجویان  ب داري / شبانه / ونیمه حضوري تفاوت معنی روزانه 4جدول 
 .دوم و سوم تفاوت وجود دارد

 براي ترم تحصیلی ارشد کارشناسی دانشجویان عملکرد مقایسه

Fc Fs MS df SS 
 ها شاخص

 یرمتغ منابع

 بین ها گروه 25/24 2 12112  

/617 
)01/0(= 

 ها گروه دوره 40/471 277 1/7 12/7

 کل 495/69 279 -  

 
ي هـا  گروهمقایسه  بادارد.  یمعن% سه گروه تفاوت  99ي جدول گویایی این است که در سطحها داده  F0با توجه به 

دوتایی به وسیله آزمود شفه مشخص شده است که این تفاوت بین دانشـجویان تـرم اول و تـرم دوم یـا تـرم سـوم       
 دار است.  معنی

 گیري   یجهنتبحث و 
نشجویان بـه شـیوه آمـوزش محـور و پـژوهش محـور،       یر هاي آموزشی شامل؛ گزینش دامتغدر این پژوهش نقش 

ي روانشناسی و علوم تربیتی با کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط، گـزینش  ها رشتهگزینش دانشجویان کارشناسی ارشد 
حضوري و ترم هاي تحصیلی اول، دوم و سوم بر عملکـرد   یمهني تحصیلی روزانه، شبانه و ها دورهدانشجویان براي 

ین دانشگاه عالمه طباطبایی تر مهمي عدم رفتاري دانشکده روانشناسی ها رشتهن کارشناسی ارشد تحصیلی دانشجویا



مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده است حاکی از آن بود که شـیوه گـزینش آمـوزش محـور و پـژوهش      
اسـت،   نبـوده مـؤثر   رشدحضوري بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ا یمهني آزاد، شبانه و ها دورهمحور و 

 ولی ترم تحصیلی و گزینش با کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط بر عملکرد تحصیلی تأثیر داشته است.

داري با یکدیگر نداشته ولی  یمعنغیر مرتبط عملکرد باالتري را نشان دادند و دانشجویان ترم اول و ترم دوم تفاوت 
 دادند.  دانشجویان با ترم سوم عملکرد باالتري را نشان

توان گفت: در مقاله اگر چه بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره روزانه، شبانه  یمهاي به دست آمده  در بحث یافته
دار به دست نیامده است، اما میانگین عملکرد تحصـیلی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد      یمعنحضوري تفاوت  یمهنو 

حضوري باالتر از شبانه بود. این  یمهنوري باالتر و عملکرد تحصیلی حض یمهنروزانه در مقایسه با دانشجویان شبانه و 
) مبنی بر اینکه دانشـجویان  1387) و احمدي، شفیعی امیري و حسن نتایج (1381هاي با نتایج تحقیق درمانی ( یافته

هاي فرج  با یافتهحضوري عملکرد بهتري در مقایسه با دانشجویان شبانه داشتند  یمهنهمخوانی دارد. اینکه دانشجویان 
) مبنـی بـر اینکـه دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و کارشناسـی        1383) و نعمتی خجسته و یا (1385اللهی فیروزفر (

امـا بایـد   ؛ ي فراگیر معادل نظـر بگیـریم  ها دورهي فراگیر پیام عملکرد تحصیلی باالتري نسبت به دانشجویان ها دوره
شد و کارشناسی متفـاوت اسـت، بنـابراین بـراي اسـتنباط و تفسـیر       ي کارشناسی ارها دورهتوجه داشت که ماهیت 

 ها با نتایج تحقیقات مورد اشاره باید احتیاط نمود.  همخوانی این یافته
دارشـده اسـت ولـی     نتایج به دست آمده از تحلیل عملکرد تحصیل دو گروه مرتبط و غیـر مـرتبط اگـر چـه معنـی     

مرتبط و غیر مـرتبط   ها گروهي داشتند. تا کنون در تحقیق مقیاس بین باالتردانشجویان غیر مرتبط عملکرد تحصیلی 
در موقعیت هاي تحصیلی دانشجویان صورت گرفته است شاید بتوان گفت دانشجویان بـا کارشناسـی غیـر مـرتبط     

، تـالش  اند کردهبراي نشان دادن اینکه ... و شواهد موجه اي رشته تحصیلی غیر مرتبط با کارشناسی خود را انتخاب 
 و جدیت بیشتري را براي کسب نمرات بیشتر صرف نمایند. 

دار منجر شده است ولـی دانشـجویان    یمعننتایج عملکرد تحصیلی دو گروه آموز محور و پژوهش محور به تفاوت 
بودن و ضعف تحصـیلی   نامشخصتري را نشان دادند. این تفاوت به سبب  یفضعآموزش محور عملکرد تحصیلی 

تواند قابل توجیه باشد. چون دانشجویان آموزش محور هنوز نگران آینده تحصیلی خود هسـتند و   یمور آموزش مح
کند و ظرفیت بالقوه بـه تحصـیل و فعالیـت     یمي متعاقب آن بخشی از وقت و انرژي درونی آنها را درگیر ها دغدغه

 قاطع نیاز به مطالعات بیشتري دارد.  اظهارنظرآموزشی نپردازند. 
عملکرد تحصیلی دانشجویان ترم هاي اول، دوم و سوم نشان داد که دانشجویان تـرم اول و دوم در عملکـرد    تحلیل

داري در عملکرد تحصیلی دارند، شواهد  یمعنداري ندارند ولی با دانشجویان ترم سوم تفاوت  یمعنتحصیلی تفاوت 
ي هـا  شمارهید بتوان گفت واحدهاي درسی در تجربی که بحث و تبیین این نتایج را میسر سازد پیدا نشده است. شا

سـوم   درتـرم یان در دوره کارشناسی نیز اکثر آنها را گذرانده اما دانشجواي است که  یهپااول و دوم بیشتر عمومی و 
، بنابراین اند نداشتهشود که دانشجویان در دوره کارشناسی آشنایی زیادي با آنها  یم ارائهتخصصی  دروس تحصیلی،
 .قطعی به تحقیقات بیشتري در این حوزه نیاز دارد اظهارنظر
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