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. گیري شدآن دانشگاهها نمونه هاي موجودشده در رشتهاي از داوطلبان پذیرفته انتخاب و سپس با روش تصادفی طبقه،پرداختندمی
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 مقدمه .1

 تقاضاي اجتماعی براي ورود به ة نظامهاي آموزش عالی در سراسر جهان با چالشهایی نظیر رشد فزایندۀمواجه

یا ایستایی منابع اختصاصی به این بخش و افزایش ها، کاهش هاي آموزش عالی، گسترش کمی این دورهدوره

باعث شد تا ) 1381رحیمی و دیگران، (گویی در قبال منابع اختصاصی پذیري و پاسختقاضا براي مسئولیت

 سنجش میزان کارایی و اکثر نظامهاي آموزش عالی ملزم به بازاندیشی در عملکرد و فعالیتهاي خود و

آموختگان یک کشور در دانش قاد دارند که آگاهیهاي نظري و فنی نظران اعتصاحب. شونداثربخشی 

ین جهت دولتها ه اب.  مادي باید آن را عامل تولید دانستۀحکم سرمایه است و همانند یک سرمای

هاي  و هزینهداندمیگذاري براي آموزش و پرورش این قشر تاکنون خود را ملزم به انجام سرمایه

 آگاهی و بررسی وضعیت تحصیلی داوطلبان .)1380جاراللهی،(اند ل کردهزیادي را در این راه تقب

 شودهاي تحصیلی  آموزشی رشتهۀریزي و مدیریت برنامتواند باعث بهبود برنامههاي آموزشی می رشته

و از افت تحصیلی
1
هاي تحصیلی خصوص در برخی از رشتهه که یکی از معضالت نظام آموزشی و ب،

ند و در نهایت نظام آموزش عالی، ک نیز جلوگیري ،شودمی تن بسیاري از منابعاست و موجب هدر رف

سسات آموزش عالی ؤنرخ باالي شکست در م. دیده و کارآمدي را به جامعه عرضه کندنیروي آموزش

 نیروي کار یک ملت ۀ و افزایش هزینآموختگاندانشقبولی از توان عملیاتی قابلمنجر به سطح غیر

عنوان عاملی متمایز در قضاوت در رابطه با عملکرد کیفی یک دانشگاه در نشجویان بهدا. شده است

شناخت و بررسی صحیح وضعیت تحصیلی داوطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی . شوندنظر گرفته می

 دستیابی به کیفیت حداکثري نظام آموزش عالی باید برايو عوامل اثرگذار بر این مهم عاملی است که 

در شناخت و بررسی وضعیت تحصیلی، دانشجویان در کانون توجه قرار گرفته و با . دکرتوجه به آن 

 کیفیت آموزش ۀ، امکان افزایش و توسعآنها بررسی رشد و ارتقا وضعیت تحصیلی ۀفراهم کردن زمین

ز یابند که ا موفقیت در تحصیل به موقعیتی دست میۀواسطچرا که دانشجویان به. آیدعالی پدید می

ده و شرایط الزم را براي زندگی کرحداکثر توان خود براي دستیابی به اهداف آموزش عالی استفاده 

ساز مشکالت فردي و اجتماعی برعکس، ناتوانی در تحصیل زمینه. ندنکاجتماعی موفق کسب می

 افت تحصیلی ، در این خصوص.عدیده و انحراف از دستیابی به اهداف سیستم آموزشی خواهد شد

تنها باعث اتالف وقت و  مراکز آموزش عالی کشور است که نهةانشجویان یکی از مشکالت عمدد

روانی، خانوادگی و اجتماعی براي  ـ شود بلکه مسائل و مشکالت روحیهاي جاري این مراکز میهزینه

بان  از طرفی آگاهی از وضعیت تحصیلی داوطل.)1388 ،دیگرانچنگیزي و . (کندایجاد میدانشجویان 

کیفیت باو  نیروي انسانی متخصص ۀکاري ضروري براي کاهش ترك تحصیل، امکان عرضکنکور سازو
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وري منابع مالی و انسانی در هر و برحسب تقاضاي متحول و متنوع بازار کار و نیازهاي جامعه، بهره

فیت و  آموزش با کیۀ و به ارائاست آموزشی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري مقاطعیک از 

توان گفت که می شده عنوانبه مطالب توجهبا. انجامدمیها ریزي آموزشی براي این دورهبهبود برنامه

عنوان منشأ تغییرات و تعالی جامعه باید در تحقق مأموریت، اهداف و وظایف نظام آموزش عالی به

 ارتقا کیفیت ابعاد آموزشی،  حفظ بهبود و،بنابراین. بخشی الزم برخوردار باشدخود از کارایی و اثر

تحقیق . هاي آن قرار گیرد خدمات تخصصی این نظام باید در اولویت اقدامها و برنامهۀپژوهشی و عرض

حاضر درصدد است تا با بررسی وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور گامی در جهت شناسایی و بهبود 

لذا . اکز علمی کشور یاري رساند و به افزایش کیفیت مرردوضعیت کیفیت نظام آموزش عالی بردا

  :دشو اساسی این پژوهش شامل موارد زیر میياهپرسش

 ؟است دکتري چگونه  ووضعیت تحصیلی داوطلبان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد 

 علـوم   و مهندسـی ـ هاي علوم انسانی، فنیرشته آموزشی هاي داوطلبان رشتهیلی تحص یتوضع 

  ؟استچگونه پایه 

 موجود مورد بررسی قرار گرفت و ۀ ادبیات نظري و پیشین، پژوهشياهپرسشگویی به پاسخ براي

  .  پاسخ داده شدآنهابا طرح چارچوب مفهومی تحقیق به 

 میزان موفقیت ۀمنزلشود که بهو گفته میا تحصیلی فتوضعیت تحصیلی دانشجو به پیشرفت یا ا

ي سنجش وضعیت تحصیلی دانشجویان از برا. دانشجو در کسب مهارتهاي علمی و تخصصی است

هاي مردودي یا قبولی و نظرات هاي مختلفی مانند معدل کل، ترمهاي مشروطی، تعداد واحدابزار

طور محسوس افت تحصیلی در مقطع دانشگاه به). 1391صادقی و باقریان،(شود استادان استفاده می

چون غیبت مکرر از مدرسه، ترك هاي مختلف شکست تحصیلی  شامل جنبهکه. شودمشاهده می

 تحصیلی، کیفیت نازل تحصیالت و کسب محفوظات به جاي ۀ از موعد مقرر، تکرار پایپیشتحصیل 

پذیرد که متقاضیان ورود به دانشگاه با عقل سلیم می). 1386 ،دیگرانفر و تمنایی( .معلومات است

ادبیات . م در دانشگاه داشته باشندوضعیت تحصیلی باال در زمان ورود باید سطح عملکرد باالیی ه

کننده عملکرد هاي گذشته شاهد بحثهاي زیادي در رابطه با بهترین عوامل تعیینموجود در دهه

ثیر موقعیت اجتماعی اقتصادي بر أ در خصوص ت.)Kyoshaba, 2009( تحصیلی در دانشگاه است

ثر بر موفقیتهاي ؤعوامل م. ه استهاي مختلفی ارائه شدنظریه) عملکرد تحصیلی(موفقیتهاي تحصیلی 

تر باشد و هرچه اند، زیرا هرچه فرهنگ خانواده به فرهنگ آموزشی نزدیکتحصیلی به هم وابسته

، ولی د بودهخوا تحصیل بدهد احتمال موفقیت بیشتر ۀدرآمد آن به جوانان امکان بیشتري براي ادام

یابد ا برحسب جوامع تغییر میکنند و اهمیت آنهصورت مکانیکی عمل نمیاین عوامل به

توان تحقیقات موجود در این زمینه را به دو گروه تقسیم بندي کلی میدر یک طبقه). 1390جمالی،(
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گیري آنها  که فرد نقشی در شکل،هاي پیشایندي اول، پژوهشهایی است که به نقش متغیرۀدست. دکر

تولد و اجتماعی، خانواده، ترتیب  ـ ديهایی همچون وضعیت اقتصاد؛ متغیرمی کننندارد، استناد 

شود که به مواردي چون نقش آزمونها، ارزیابیهاي اولیه و در گروه دوم تحقیقاتی مطرح می. آموزشهاي اولیه

  ۀ همچنین نظری.)1381 سامانی و جوکار،(. اندبینی عملکرد فرد پرداختهشاخصهاي تحصیلی در پیش

ثر ؤنه عامل را تعیین کرد که بر مهارتهاي رفتاري و شناختی م گروه از سه والبرگوري آموزشی بهره

توانایی، (شایستگی. ثر استؤاند که بر کیفیت عملکرد تحصیلی مسازي یادگیري بنا شدهبراي بهینه

). خانه، کالس درس، دوستان و تلویزیون(، محیط )کمیت و کیفیت(، آموزش)بهسازي و انگیزش

. کنددگان نیز نقشی مهم را در موفقیت تحصیلی آنها بازي میویژگیهاي محیطی و فردي یادگیرن

 مدرسه، اعضاي خانواده و جوامع حمایت و پشتیبانی را براي کیفیت عملکرد تحصیلی کارکنان

فاروق(کننددانشجویان فراهم می
 این خدمات اجتماعی نقش ).2007 نقل از روبرتز، به 2011،دیگران  و1

 عالوه بر ساختار اجتماعی، ف عملکردي دانشجویان در مدارس دارد براي دستیابی به اهدااساسی

، دیگرانفاروق و (مشارکت والدین در آموزش کودکانشان، نرخ موفقیت تحصیلی آنها را باال می برد

 از ورستنبرگ و هوگس به نقل2011
2

 ،1995.( 

لب سه دسته عامل ثر و دخیل در عملکرد تحصیلی را در قاؤتوان عوامل مبا یک رویکرد جامع می

 و عوامل) مدرسه یا دانشگاه(ی ـسازمانعوامل فردي، عوامل درون: رح و مورد بررسی قرار دادـر مطـزی

طور نظریات مطرح در رابطه با وضعیت تحصیلی نیز به). خارج از محیط آموزشی(سازمانی برون

 کنش عقالنی ۀاعی و نظری اجتمۀ سرمایۀهاي کارکردگرایی، ستیزگرایی، نظریخالصه شامل نظریه

به )  سطوح تحصیلیتمامصورت عام و در به(از منظر نظریه کارکردگرایی، عملکرد تحصیلی . است

 که استعداد و لیاقتآنجاییمعیارهاي عامی از قبیل موفقیت در آزمونها و امتحانات بستگی دارد و از

وط به موقعیت اجتماعی اقتصادي والدین ، امکان انتقال تواناییهاي مرباست اصلی نتایج ةکنندتعیین

از مباحث نظري اي  که مجموعه، کارکردگراییۀبرخالف نظری. به فرزندانشان کاهش خواهد یافت

اي از رهیافتهاي نظري  ستیز با مجموعهۀ در نظری؛یکدست و هماهنگ را در بطن خود جاي داده است

ترین وجه اشتراك آنها انتقاد از کارکردگرایی همرو هستیم که شاید بتوان گفت مبهمتنوع و متعدد رو

 از ارزیابی نهایی پیشکه فرد هم از این جهت اهمیت دارد  اسناد ۀ نظری.)1390جمالی،(است 

شود و  برداشت فرد از علل شکست یا موفقیت،  جویا میش دلیل این موفقیت را از خود،موفقیت

دهد  در نتیجه رفتار آتی او را تحت تأثیر قرار می وکندمیایجاد  اکنشهاي عاطفی متفاوتی در اوو

دارد که داللت  اجتماعی نیز بر استانداردهاي تحصیلی سطح باال ۀ سرمایۀ نظری.)1388آبادي، امین(
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   نیز  و روابط حمایتی میان اولیا و کودکانکنندتعیین میآن را والدین و یا دیگر متصدیان امر 

بسیار محکم کودك و تأثیر گذار بر کننده ده، مدرسه و دیگر روابط احاطهمنظور ترفیع ساختار خانوابه

  ).همان(شودتلقی می

هاي ساختارگرایی و کارکردگرایی بوده و تالشی است  کنش عقالنی نیز انتقادي بر نظریهۀنظری

این در این نظریه فرض بر . ثر هستندؤرد در نتایج تحصیلی م تحلیل فرایندهایی که در سطح خُبراي

براي رفتن به . کنند اختیار می،تر است که با اهدافشان موافق،است که آدمیان در چندراهیها، راهی را

عملی عاقالنه و سنجیده است که در چارچوب اطالعات مشخص . کنند سود و زیان میۀراهی محاسب

رسد که  نظر میبه). 1390 جمالی،. ( مناسبی باشد براي رسیدن به هدفیۀ مختلف، وسیلمسیرهاياز 

تواند  میشدهذکردر بررسی وضعیت شکست و یا موفقیت تحصیلی فراگیران توجه به دیدگاههاي 

اي هطور خالصه به برخی از پژوهش به1در ادامه در جدول  .ن امر باشدراهگشاي مربیان و مسئوال

  :دشواشاره میاست، ده ش وضعیت تحصیلی انجام ۀ که در زمین،داخلی و خارجی

  

  وضعیت تحصیلیۀنتایج پژوهشهاي داخلی و خارجی در زمین.1دولج
  نتایج  عنوان  سال  نویسنده  محل پژوهش

بررسی وضعیت انگیزة تحصیلی   1391  روحی و آسایش 

  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وضعیت انگیزة تحصیلی دانشجویان در این مطالعه نسبتاً        

نگیزة درونی دانشجویان در سـطح      مطلوب بود اما نمرات ا    

  .مناسبی قرار نداشت

 ة دانشکدیان دانشجویلی تحصیتوضع  1391  دیگران و يجوهر

 هاي سالی دانشگاه شاهد طیپزشک

   1388ا  ت1371

 ي و کارورزي کارآموزیه، نمرات علوم پایانگین معدل، مینب

 ی همبستگ ی معدل و تعداد مشروط    ینارتباط معنادار و ب   

 یـه،  نمرات علوم پایانگین معدل، مینب. ه شد یدمعکوس د 

ـادار         ي و کارورز  يکارآموز ـاوت معن  دختران و پـسران تف

  .شتوجود دا

علمی دربارة  دیدگاه اعضاي هیئت  1391  صادقی و باقریان 

وضعیت تحصیلی دانشجویان 

دندانپزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی 

  ایران

ایل دانشجویان   درصد استادان بیان کردند که تم      50بیش از   

ـاي پژوهـشی            به شرکت در آزمون تخصصی و انجام فعالیته

ـري و           زیاد است ولی عالقه به حـضور در کـالس دروس نظ

ـر اسـت     مت ـر اغلب استادان،    . انجام تکالیف آموزشـی ـک از نظ

ش     ی و داـن ـان فعـل ـوی ن دانشج ـان  بـی ـگ دندانپزشکی آموخت

  .تفاوتی وجود ندارد

  

  

  

  

  

  

  داخلی

 یلی تحصیتثر بر وضعؤ عوامل میبررس  1389   دیگران و ییباکو

  ی دانشگاه علوم پزشکیی مامایاندانشجو

 درصد 3/76یف،در گروه ضع از اعضاي نمونه  درصد 5/10 

 درصــد در گـروه خــوب قــرار  2/13در گـروه متوســط و  

ـانوادگ  ي، سه گروه از نظر عوامل فـرد       ینب. داشتند  و  ی خ

 از یداشت ول وجود ني تفاوت معناداري و اقتصادیاجتماع

ـانوادگ   یزان م ی،نظر عوامل روان   ـا     ی، مشکالت خ ـاط ب  ارتب

 با دوستان همجنس، در     ارتباطیجنس مخالف و مشکل     

 از دو گروه یشتر بيطور معنادار بهیف ضعیانگروه دانشجو

 ریزيبرنامه  حضور در کالس،   یاز عوامل آموزش  .  بود یگرد

 کالس از شده در برداشتن از مطالب ارائهیادداشت و یدرس
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  .ند مطرح شدداراثر معنؤعوامل م

 یان دانشجویلیسنجش عملکرد تحص  1387   دیگرانشاوران وم

 هايدانشگاه اصفهان بر اساس فرهنگ

   آنانۀچندگان

 را ي تفاوت معنادارین شغل والدو یالتسطح تحص عوامل

 عوامل داد و مختلف نشان هاي با فرهنگیان دانشجویندر ب

 و تعـداد    ی محل زندگ  ییهوا و آب ۀمحل سکونت، منطق  

 نشان یلی عملکرد تحصینۀ را در زميخانوار تفاوت معنادار

  .داد

ثر بر افت ؤ عوامل مايیسه مقایبررس  1386  دیگران و فرییتمنا

   مشروط و ممتازیان دانشجویلیتحص

 ی هوشة مشروط از بهریان ممتاز از دانشجویاندانشجو

   برخوردارندي بهتریلیص تحیشینۀعزت نفس و پ و باالتر

 و اکثر ی بومیر غیلی، دچار افت تحصیان اکثر دانشجو

  . بودندی ممتاز بومیاندانشجو

ثر بر عملکرد ؤتحلیلی بر چند عامل م  2011  مالمبو

 مقدماتی بیوشیمی ةتحصیلی دور

  دانشگاه غرب هند

 جـنس و سـن بـر    ،معناداري بـین شـرایط ورودي      ۀرابط

ـادگیري و      ۀرابط وجود دارد   وعملکرد تحصیلی     اولویـت ی

  . بی معناستمدرك تحصیلی بر عملکرد تحصیلی

ثر بر کیفیت عملکرد تحصیلی ؤعوامل م  2011    دیگرانفاروق و

  آموزاندانش

 اقتصادي و سواد والدین بر تمامی ـ ثیر موقعیت اجتماعیأت

آمــوزان در موضــوعاتی نظیــر دانــش عملکــرد تحــصیلی

 سواد والدین بر عملکـرد       مهم است و   یریاضیات و انگلیس  

 عملکـرد تحـصیلی    بـسیار مـؤثر و     آموزانتحصیلی دانش 

  . بهتر استدختران از پسران

 اولیه بر عملکرد مورد انتظار پیشینۀ  2010    دیگرانگارگر و

  دانشجویان

منبع درونی کنترل دانشجویان انتظارات دانـشجویان را از   

بینـی  لی و معدل پیش    تحصی ،ادغام اجتماعی، خودپنداره  

ـاداري خودپنـدار     کند و ادغام اجتماعی بـه     می  ةطـور معن

 تحصیلی هخودپندار مفهوم. کندبینی میتحصیلی را پیش

انتظار را فراتر   موردةتوجهی ادراکات اولیه از نمرقابل طوربه

  ،شودگیري میاندازه  که با معدل،از سطح فعلی دانشجویان

  . کندبینی میپیش

  

  خارجی

 بر ی و شناختیادگیري یکردهاي رویرتأث  2004  سپیکر ا

  یریت در تجارت و مدیلیعملکرد تحص

 یکرد سبک تفکر و رو    ی،شناخت سه سبک  یرثأ ت به بررسی 

یلی پرداخته  بر عملکرد تحصیگر عوامل دی و برخیادگیري

 نـوع بـر عملکـرد       یراتثأ ت برخی ةدهند نشان یج نتا .است

  .امعطور ج اما نه بههستند یلیتحص

  

 از . ارزیابی وضعیت تحصیلی داوطلبان پیشنهاد شدبراي زیربه پیشینه، چارچوب مفهومی باتوجه

عنوان یک عامل اثرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان،  پیشینه مشخص شد که عامل فردي بهۀمطالع

  عنوانرا بهگاهی محققان عوامل روانی . دشومی...  نظیر سن، جنس وشناسی جمعیتشامل ویژگیهاي 

ثیرگذار جداي أعنوان عاملی مهم و ت و در برخی موارد بهگیرندمیاي از عامل فردي در نظر لفهؤزیرم

ها و گستردگی معیارهاي عامل روانی و اهمیت لفهؤهش به دلیل وسعت مو در این پژ.از عامل فردي

تقل در قالب عامل روانی به طور مس تا بهشدثیرات آن بر عملکرد تحصیلی داوطلبان سعی أشناسایی ت

سازمانی اشاره سازمانی و عوامل برونبندیها به عوامل دروندر برخی دسته. این مهم پرداخته شود

کنند، لذا عامل می ده که نظام آموزشی را مبنا قرار داده و سایر عوامل را در رابطه با آن مطرحش
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ی بسیار اساسی در وضعیت تحصیلی یادگیرندگان تواند نقشهاي خود میلفهؤمردهآموزشی به همراه خُ

توان به عوامل اقتصادي،  که میکردسازمانی اشاره  عوامل برونةبه سایر عوامل نیز در زمر. ایفا کند

در این پژوهش مطابق با مبانی نظري هفت عامل فردي، . کرداجتماعی، خانوادگی و فرهنگی اشاره 

ثر بر عملکرد تحصیلی ؤعنوان عوامل م فرهنگی و آموزشی بهروانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادي،

  .  استشدهو بر اساس آن چارچوب مفهومی پژوهش حاضر تدوین شده داوطلبان در نظر گرفته 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چارچوب مفهومی پژوهش حاضر. 1شکل 

  

  شناسی پژوهشروش .2

 براي. دشی انجام  به روش کمها گردآوري دادهةپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ نحو

یک از گروههاي آموزشی  ره وضعیت تحصیلی داوطلبان ۀبررسی وضعیت تحصیلی داوطلبان و مقایس

کارشناسی، کارشناسی ارشد و  (در مقاطع تحصیلی) مهندسی و علوم پایه ـ علوم انسانی، فنی(

  داوطلبان آزمونهاي سراسري تمامآن ساخته اجرا شد که براین اساس  محققۀنام پرسش)دکتري

 مهندسی و علوم پایه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و  ـهاي علوم انسانی، فنیرشته

 گروههاي آموزشی در سه تمامیبراي اینکه .  آن را تشکیل دادندۀ جامع92- 93دکتري در سال 

گیري لحاظ شوند، ر کنکور در نمونهتهاي برتر و پایینگیرند و رتبه مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار

گیري هدفمند از بین دانشگاههاي دولتی مادر در شهر تهران یک سعی شد ابتدا با روش نمونه

هاي قبولی آزمون ورودي در هر سه مقطع تحصیلی و هر  که باالترین رتبه،عنوان دانشگاهیدانشگاه به

وضعیت تحصیلی 

  داوطلبان

 عامل اجتماعی

فرهنگیعامل   

 عامل اقتصادي

 عامل فردي

 عامل خانوادگی

 عامل روانی

 عامل آموزشی
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 که در کنکور سراسري سال تحصیلی ،ین دانشگاههاي ا رشتههمۀکند، انتخاب و سه گروه را پذیرش می

هاي نام در رشته و سپس از بین داوطلبان مجاز به ثبتندری مطالعه قرار گ پذیرش دارند، مورد92- 93

 ۀبدین صورت که براي تعیین نرخ نمون. گیري شوداي نمونهتحصیلی آن دانشگاه به روش تصادفی طبقه

 ۀتفکیک رشتبه(شدگان ورودي ترم جدید هر مقطع تحصیلی یرفته کارشناسی جمع کل پذةآماري در دور

؛ 438: دانشگاه دولتی:  علوم پایهۀ؛ رشت545 :؛ دانشگاههاي غیردولتی758: دانشگاه دولتی: علوم انسانی

را ) 560:؛ دانشگاههاي غیردولتی295: دانشگاه دولتی: مهندسی ـ هاي فنی؛ رشته679 :اي غیردولتیهدانشگاه

 متناسب با هر جامعه ۀگیري مورگان حجم نمون کل در نظر گرفته و با استفاده از جدول نمونهۀان جامععنوبه

. اي انجام شدگیري طبقهپذیرش نمونههاي مورد یکایک رشتهۀبه حجم جامعتوجهرا به دست آورد و سپس با

 پایین قبولی در آزمونهاي  که در کران، ارزیابی وضعیت تحصیلی داوطلبانیبرايالزم به ذکر است که 

نور و یک هاي دانشگاه دولتی منتخب مالك قرار گرفته و چهار دانشگاه پیامرشته  نیز،سراسري قرار گرفتند

هاي مطرح در این  رشتههمانشدگان پذیرفتهو شد دانشگاه از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی مشخص 

گیري مورگان، حجم ر گرفتند و با استفاده از جدول نمونهاي قراگیري تصادفی طبقهدانشگاهها مورد نمونه

هاي تحصیلی در هر گروه آموزشی علوم شدگان رشتهپذیرفته خود بر اساس فراوانی ۀها به نسبت جامعنمونه

دولتی که مهندسی و علوم پایه و در سه مقطع تحصیلی کارشناسی در هر دانشگاه دولتی و غیر  ـانسانی، فنی

در رابطه با مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري نیز جمع کل . اند، تعیین شد پذیرش داشته92- 93 هايدر سال

: تفکیک مقطع کارشناسی ارشدبه(شد آماري آنها در نظر گرفته ۀعنوان جامعپذیرش بههاي موردتمام رشته

؛ دانشگاههاي 309 :دانشگاه دولتی: ؛ مقطع دکتري2061 :دولتی؛ دانشگاههاي غیر1491: دانشگاه دولتی

 ۀکه نمونطوريبه .دشگیري مورگان حجم نمونه آن محاسبه و سپس طبق جدول نمونه) 170:غیردولتی

: مقطع دکتري ؛ 324 :دولتی؛ دانشگاههاي غیر305: دانشگاه دولتی:  کارشناسی ارشدةبه تفکیک دور(آماري 

 دکتري ۀ الزم به ذکر است که حجم نمون.تعیین شد) 170:دولتی؛ دانشگاههاي غیر172: دانشگاه دولتی

سپس با .  خود برابر در نظر گرفته شدۀدانشگاه غیردولتی به دلیل نرخ پایین جمعیت آماري آن با جامع

در مجموع با مطالعه و .  تحصیلی تخمین زده شدۀاي حجم نمونه هر رشتگیري تصادفی طبقهاستفاده از نمونه

نامه تدوین ثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور شش پرسشؤوامل مبررسی ادبیات موجود و شناسایی ع

 ۀرشتدر  مهندسی در هر سه مقطع یکسان و  ـهاي علوم پایه و فنیهاي رشتهنامههاي پرسششد که گویه

 آموزشی، اجتماعی و فرهنگی، ياهپرسشها شامل بخشهاي نامه پرسشۀهم. است علوم انسانی متفاوت

. دشو تخصصی مربوط به هر رشته و مقطع تحصیلی میشهايپرسروانی، خانوادگی و اقتصادي، فردي و 

هاي طور خاص بر وضعیت هر یک از رشتهتوانند به که میهستند تخصصی مرتبط با عواملی ياهپرسش

 راجع به اولویت ، که در رابطه با مقاطع تحصیلی مطرح شد، متمایزيياهپرسشثیرگذار باشند و أتحصیلی ت

تواند عامل تأثیرگذاري  خود میگیرند و اینمی ورود به هر یک از مقاطع در نظر برايلی بود که داوطلبان عوام



   و زهرا معارفوندآبادي، غالمرضا شمس                                                                     جلیل فتح

 

77

ها مورد تأیید نامههاي پرسشروایی محتوایی کل گویه. بر وضعیت عملکرد تحصیلی این داوطلبان قلمداد شود

ستفاده از روش آلفاي کرونباخ بیش از ها با انامهضریب پایایی پرسش. نظران قرار گرفتخبرگان و صاحب

  .ها از پایایی خوبی برخوردارندنامهتوان گفت پرسش که به نسبت میاست 70/0
  

  ضریب آلفاي کرونباخ  نامهپرسش

  760/0  )انسانی علوم (کارشناسی

  752/0  )علوم پایه(کارشناسی 

  719/0  )مهندسیـ فنی (کارشناسی 

  813/0  )علوم انسانی (کارشناسی ارشد

  780/0  )مهندسیـ علوم پایه و فنی  (کارشناسی ارشد

  709/0  )علوم انسانی (دکتري

  700/0  )مهندسیـ علوم پایه و فنی  (دکتري

  

 براي دو گروه مستقل، Tآزمون  اي، نمونه تکTها از آزمونهاي نامههاي پرسش تحلیل دادهبراي

  .بندي فریدمن استفاده شد و آزمون رتبهراهه، آزمون تعقیبی توکی آزمون تحلیل واریانس یک
  

  هاي پژوهشیافته .3

 در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري داوطلبان وضعیت تحصیلی:  پژوهشپرسش

  ؟ استچگونه

  اي پیرامون وضعیت داوطلبان بر اساس عوامل  نمونه تکTآزمون : 2جدول 

میانگین   تعداد  عامل  مقطع

  تجربی

میانگین 

  نظري

نحراف ا

  استاندارد

T ۀدرج 

  آزادي

سطح 

  معناداري

  000/0  778  958/16  626/0  3  38/3  779  آموزشی

 000/0  801  641/19  454/0  3  31/3  802  شناختیروان

 000/0  866  762/2  457/0  3  33/3  867  خانوادگی

 000/0 718  208/15  440/0  5/2  75/2 719  اقتصادي

  

  کارشناسی

 000/0 567  520/8  195/0  2  06/2 568  فرهنگی

  026/0  244  232/2  588/0  3  08/3  245  آموزشی

 000/0  461  643/8  302/0  3  12/3  462  روانشناختی

 000/0  480  758/15  508/0  3  36/3  481  خانوادگی

 003/0 426  -960/2  745/0  5/2  39/2 427  اقتصادي

  

  کارشناسی

   ارشد

 012/0 440  530/2  235/2  2  26/2 441  فرهنگی

  000/0  54  484/6  499/0  3  43/3  55  آموزشی

 000/0  241  760/13  327/0  3  28/3  242  شناختی روان

 000/0  242  952/3  484/0  3  12/3  243  خانوادگی

 013/0 235  509/2  717/0  5/2  61/2 236  اقتصادي

  

  

  دکتري

 258/0 154  136/1  344/0  2  03/2 155  فرهنگی
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 همه بارة درTمقادیر  طبق نتایج .اي استفاده شد نمونهتک T از آزمون پرسش بررسی این براي

بنابراین ). p < .01( معنادار بودند 01/0شده در مقطع کارشناسی، مثبت و در سطح عوامل شناسایی

شناختی، خانوادگی،  توان گفت وضعیت داوطلبان مقطع کارشناسی در ابعاد مختلف آموزشی، روان می

وضعیت داوطلبان مقطع کارشناسی . عناداري باالتر از متوسط بوده استطور م اقتصادي و فرهنگی، به

طور معناداري باالتر از متوسط  شناختی، خانوادگی و فرهنگی، به ارشد از لحاظ عوامل آموزشی، روان

 01/0 در مورد عوامل اقتصادي، منفی و در سطح Tنتایج همچنین نشان داد که مقدار . بوده است

طور  طبق میانگین تجربی وضعیت اقتصادي داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد به). p < .01(معنادار بود 

آموزشی، وضعیت داوطلبان مقطع دکتري از لحاظ عوامل . تر از متوسط بوده است معناداري پایین

ه نتایج همچنین نشان داد ک. طور معناداري باالتر از متوسط بوده است شناختی، خانوادگی و اقتصادي، به روان

که طبق میانگین تجربی از دیدگاه ). p > .05( معنادار بود 05/0 در مورد عوامل فرهنگی، در سطح Tمقدار 

    .داوطلبان دکتري، وضعیت عوامل فرهنگی در سطح متوسط بوده است

اساس  نی ـ مهندسی برهاي تحصیلی علوم پایه، علوم انسانی و ف وضعیت داوطلبان رشته:  پژوهشپرسش

  ؟نه استعوامل چگو
  

  اي پیرامون وضعیت داوطلبان بر اساس عوامل نمونه تکTآزمون : 3جدول 

میانگین   تعداد  عامل  تحصیلی رشته

  تجربی

میانگین 

  نظري

انحراف 

  استاندارد

T  درجه

  آزادي

سطح 

  معناداري

  000/0  209  365/7  553/0  3  28/3  210  آموزشی

 000/0  396  018/13  357/0  3  23/3  397  شناختی روان

 000/0  406  990/9  459/0  3  22/3  407  خانوادگی

 008/0 359  649/2  679/0  5/2  59/2 360  اقتصادي

  

  علوم پایه

 060/0 303  884/1  034/1  2  11/2 304  فرهنگی

  000/0  533  176/12  614/0  3  32/3  534  آموزشی

 000/0  633  701/16  411/0  3  27/3  634  روانشناختی

 000/0  687  803/17  486/0  3  33/3  688  خانوادگی

 000/0 607  895/4  576/0  5/2  61/2 608  اقتصادي

  

  علوم انسانی

 107/0 513  615/1  075/1  2  07/2 514  فرهنگی

  000/0  354  942/8  687/0  3  32/3  355  آموزشی

 000/0  509  685/13  428/0  3  25/3  510  شناختی روان

 000/0  533  860/16  498/0  3  36/3  534  خانوادگی

 000/0 436  256/4  629/0  5/2  62/2 437  اقتصادي

  

  مهندسیـ فنی 

 010/0 379  595/2  872/1  2  24/2 380  فرهنگی
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شناختی، خانوادگی  هاي علوم پایه در مورد عوامل آموزشی، روان  در رشتهT نتایج مقادیر بر مبناي

داوطلبان نسبت به ابعاد وضعیت این ). p < .01( معنادار بودند 01/0و اقتصادي، مثبت و در سطح 

 05/0 در مورد عوامل فرهنگی در سطح Tمقدار . طور معناداري باالتر از متوسط بوده است ذکرشده به

در . استمعنادار نبود و لذا وضعیت داوطلبان علوم پایه از لحاظ عوامل فرهنگی در سطح متوسط 

شناختی، خانوادگی و اقتصادي مثبت و   در مورد عوامل آموزشی، روانTهاي علوم انسانی مقادیر  رشته

طور معناداري باالتر  و وضعیت داوطلبان نسبت به این ابعاد به) p < .01( معنادار بودند 01/0در سطح 

 معنادار 05/0 در مورد عوامل فرهنگی در سطح Tهمچنین طبق نتایج مقدار. از متوسط بوده است

شناختی،  در مورد عوامل آموزشی، روان Tقادیر مهندسی م ـ فنی هاي علومرشته طبق نتایج .نبود

طبق میانگین تجربی ). p < .01( معنادار بودند 01/0خانوادگی، اقتصادي و فرهنگی، مثبت و در سطح 

شناختی، خانوادگی،   مهندسی در ابعاد مختلف آموزشی، روانـهاي فنی  وضعیت داوطلبان رشته

  . از متوسط بوده استطور معناداري باالتر  اقتصادي و فرهنگی به

  

  عوامل فردي مؤثر بر عملکرد تحصیلی داوطلبان  .4

بودن، و وضعیت تأهل در تعیین عملکرد نقش عوامل فردي همچون جنسیت، سن، بومی یا غیر بومی

در ادامه عملکرد تحصیلی داوطلبان به تفکیک و برحسب . تحصیلی افراد نیز مورد مطالعه قرار گرفت

  . ا بررسی شده استهر یک از این متغیره

   عملکرد تحصیلی داوطلبان بر حسب جنسیتۀمقایس. الف
  

   عملکرد تحصیلی داوطلبان بر حسب جنسیتۀمقایس. 4جدول 

 T  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  متغیر
 ۀدرج

 آزادي
 سطح معناداري

  663/0  26/3  610  زن

  659/0  16/3  866  مرد

085/3  1474  002/0  

  

.  معنادار بوده است01/0در سطح ) T) 085/3 براي دو گروه مستقل، مقدار Tایج آزمون طبق نت

. باالتر بوده است) 16/3(در مقایسه با عملکرد تحصیلی مردان ) 26/3(میانگین عملکرد تحصیلی زنان 

. ستاطور معناداري بهتر از عملکرد تحصیلی داوطلبان مرد  بنابراین عملکرد تحصیلی داوطلبان زن به

عنوان یکی از عوامل فردي مؤثر بر عملکرد تحصیلی تواند به این نتایج بیانگر آن است که جنسیت می

  .داوطلبان مطرح شود
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   عملکرد تحصیلی داوطلبان بر حسب سنۀمقایس. ب
  

   عملکرد تحصیلی داوطلبان بر حسب سنۀمقایس .5جدول 

  سطح معناداري F  ذوراتمیانگین مج  درجات آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییرات

  538/5  4  151/22  گروهیبین

  419/0  1370  839/573  گروهیدرون

    1374  990/595  کل

221/13  000/0  

  

.  معنادار بوده است01/0در سطح ) F) 221/13راهه، مقدار  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

براي تعیین تفاوت عملکرد . بنابراین عملکرد تحصیلی داوطلبان بر حسب سن آنها متفاوت است

  .هاي سنی از آزمون توکی استفاده شدتحصیلی بین رده
  

  نتایج آزمون تعقیبی توکی. 6جدول 

  گروه دوم  گروه اول
اختالف میانگین 

  دو گروه
  سطح معناداري  خطاي استاندارد

  000/0  041/0  297/0  پنج سالویک تا بیستوبیست  بیست سال و کمتر

  030/0  049/0  143/0  تا سی سال ششویستب  بیست سال و کمتر

  یک تاوبیست

  پنج سالوبیست
  012/0  048/0  -154/0  تا سی سال ششوبیست

  

طور معناداري   بیست سال یا کمتر بهبا سنطبق نتایج آزمون تعقیبی توکی عملکرد تحصیلی داوطلبان 

شش تا سی سال بوده وپنج سال و بیستوبهتر از عملکرد تحصیلی داوطلبان گروه سنی بیست و یک تا بیست

تري نسبت به داوطلبان  پنج سال عملکرد تحصیلی پایینویک تا بیستو بیستبا سنهمچنین داوطلبان . است

  . اند شش تا سی سال داشتهوبیست
  

   عملکرد تحصیلی داوطلبان بر حسب بومی یا غیربومی بودنۀمقایس. پ
  

  داوطلبان بر حسب بومی یا غیربومی بودن عملکرد تحصیلی ۀمقایس. 7جدول 

 سطح معناداري  آزاديۀدرج T  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  متغیر

  647/0  24/3  842  بومی

  656/0  16/3  588  غیربومی

372/2  1428  018/0  

  

. ت معنادار بوده اس05/0در سطح ) T) 372/2 براي دو گروه مستقل، مقدار T نتایج آزمون طبق

در مقایسه با عملکرد تحصیلی داوطلبان ) 24/3(همچنین میانگین عملکرد تحصیلی داوطلبان بومی 
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طور معناداري بهتر از   عملکرد تحصیلی داوطلبان بومی به،بنابراین. باالتر بوده است) 16/3(غیربومی 

  . باشد عملکرد تحصیلی داوطلبان غیربومی می
  

  ن بر حسب وضعیت تأهل عملکرد تحصیلی داوطلباۀمقایس. ت
  

   عملکرد تحصیلی داوطلبان بر حسب وضعیت تأهلۀمقایس. 8جدول 

 سطح معناداري آزاديۀ درج T  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  متغیر

  660/0  21/3  1207  مجرد

  607/0  18/3  265  متأهل

570/0  1470  569/0  

  

بنابراین . ست معنادار نی05/0در سطح ) T) 570/0ار  براي دو گروه مستقل مقدTبق نتایج آزمون اطم

شود که بین عملکرد تحصیلی داوطلبان مجرد و داوطلبان متأهل تفاوت معناداري وجود  نتیجه گرفته می

  .ندارد
  

مهندسی نسبت به  ـ هاي علوم انسانی، علوم پایه و فنیوضعیت داوطلبان رشته .5

  ی هر یک از آنهامعیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیل
  

مهندسی نسبت به معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت  ـ هاي علوم فنی  داوطلبان رشتهوضعیت. الف

  تحصیلی
  

هاي   اي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته نمونه  تکTآزمون . 9جدول 

  مهندسی در مقطع کارشناسیـ فنی 

انحراف   تجربی ینمیانگ  تعداد  متغیر

  استاندارد

میانگین 

  نظري

 ۀدرج Tآماره 

  آزادي

سطح 

  داري امعن

  000/0  362  -42/7  2  678/0  74/1  363  حمایتهاي مالی

مساعد بودن شرایط 

  بازار کار
366  92/1  740/0  5/2  90/14-  365  000/0  

مساعد بودن امکانات 

  تحقیق
361  88/1  688/0  2  36/3-  360  001/0  

 ۀعی رشتجایگاه اجتما

  تحصیلی
365  49/2  661/0  2  08/14  364  000/0  

آموزش و پژوهش در 

  ارتباط با صنعت
360  92/1  692/0  2  13/2-  359  034/0  

نقش خالقیت ذهنی در 

  موفقیت
364  48/2  649/0  2  13/14  363  000/0  
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ط  با معیارهاي حمایت مالی توسط دانشگاه و سایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی شرایرابطهدر 

 تحصیلی و مقطع کنونی، امکانات تحقیق و پژوهش و وضعیت فعالیتهاي ۀبازار کار نسبت به رشت

 از آنجا .دار بود ا معن05/0 در سطح خطاي کمتر از Tآموزشی و پژوهشی در ارتباط با صنعت مقدار  

مهندسی در  ـهاي فنی  ، لذا از نظر داوطلبان رشتهاستکه میانگینهاي تجربی کمتر از میانگین نظري 

در معیارهاي نقش . تر از متوسط بوده است طور معناداري پایین مقطع کارشناسی، این معیارها به

 در T ة تحصیلی آنها مقدار آمارۀخالقیت ذهنی در موفقیت تحصیلی رشته  و جایگاه اجتماعی رشت

دار  ا معن01/0ز  در سطح خطاي کمتر اTجا که مقدار  ازآن.  گزارش شد000/0داري حاصل  اسطح معن

طور  تر از میانگین نظري است لذا از نظر داوطلبان این معیارها به و میانگین تجربی بزرگاست

  .معناداري باالتر از متوسط بوده است

  

هاي   اي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته نمونه تکTآزمون . 10جدول 

   ارشدیکارشناسمهندسی در مقطع ـ فنی 

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

 ۀدرج Tآماره 

  آزادي

سطح 

  داري امعن

  000/0  67  36/6  2  610/0  47/2  68  نقش خالقیت ذهنی در موفقیت

آموزش و پژوهش در ارتباط با 

  صنعت
68  85/1  675/0  2  79/1-  67  077/0  

  000/0  66  79/4  2  842/0  49/2  67  جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی

  047/0  65  -02/2  2  789/0  80/1  66  مساعد بودن امکانات تحقیق

  000/0  65  -46/8  5/2  654/0  82/1  66  مساعد بودن شرایط بازار کار

  000/0  65  -03/9  2  572/0  36/1  66  حمایتهاي مالی

  

ت ذهنی در موفقیت  تحصیلی آنها و نقش خالقیۀدر رابطه با معیارهاي جایگاه اجتماعی رشت

آنجا که میانگینهاي از.  گزارش شد000/0داري حاصل  ادر سطح معن T تحصیلی رشته، نتایج آزمون

مهندسی در مقطع ـ هاي فنی  ، از نظر داوطلبان رشتههستندتر از میانگین نظري تجربی بزرگ

عیارهاي امکانات تحقیق و در م .استطور معناداري باالتر از متوسط  کارشناسی ارشد این معیارها به

ترتیب در بهT و وضعیت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی در ارتباط با صنعت نتایج آزمون  پژوهش

دار نبود از  ا معن05/0 در سطح Tازآنجا که مقدار .  گزارش شد077/0 و 047/0داري حاصل اسطح معن

 ۀ شرایط بازار کار نسبت به رشتدر معیارهاي. اندنظر داوطلبان این معیارها در سطح متوسط بوده

 Tتحصیلی و مقطع کنونی و حمایت مالی توسط دانشگاه و سایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی مقدار 

، استازآنجاکه میانگینهاي تجربی کمتر از میانگین نظري . دار بود ا معن01/0در سطح خطاي کمتر از 

  .  هستندتر از متوسط بوده و نامساعد  ایینطور معناداري پ لذا از نظر داوطلبان این معیارها به
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هاي   اي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته نمونه تکTآزمون . 11جدول 

  مهندسی در مقطع دکتريـ فنی 

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

 ۀدرج T ةآمار

  آزادي

سطح 

  داري امعن

  555/0  35  597/0  2  397/1  14/2  36  ایتهاي مالیحم

  000/0  34  -39/8  5/2  655/0  57/1  35  مساعد بودن شرایط بازار کار

  379/0  34  -892/0  2  758/0  89/1  35  مساعد بودن امکانات تحقیق

  136/0  34  52/1  2  664/0  17/2  35   تحصیلیۀجایگاه اجتماعی رشت

آموزش و پژوهش در ارتباط با 

  صنعت
35  11/2  676/0  2  00/1  34  324/0  

  003/0  67  18/3  2  690/0  37/2  35  نقش خالقیت ذهنی در موفقیت
  

 در رابطه با معیار نقش خالقیت ذهنی در موفقیت تحصیلی رشته  اينمونه تکTنتایج آزمون 

نگین تر از میاآنجاکه میانگین تجربی بزرگ از.استدار  ا معن01/0 در سطح Tدهد که  مقدار  نشان می

مهندسی مقطع دکتري نقش خالقیت ذهنی در ـ هاي فنی  ، از نظر داوطلبان رشتهاستنظري 

اما در معیارهاي حمایت مالی توسط . استطور معناداري باالتر از متوسط   بههموفقیت تحصیلی رشت

 تحصیلی و ۀ تحصیلی جایگاه اجتماعی رشتۀدانشگاه و سایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی از رشت

دار نبود و از  ا معن05/0 در سطح Tضعیت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی در ارتباط با صنعت، مقدار و

 Tدر رابطه با معیار امکانات تحقیق و پژوهش مقدار . استنظر داوطلبان این معیارها در سطح متوسط 

ین معیار همچن. دار نبود و از نظر داوطلبان این معیار در سطح متوسط است ا معن05/0در سطح 

 01/0 در سطح خطاي کمتر از Tشرایط بازار کار نسبت به رشته تحصیلی و مقطع کنونی مقدار 

  .استتر از متوسط بوده و نامساعد  طور معناداري پایین و از نظر داوطلبان این معیار به دار بود امعن
   

  بر وضعیت تحصیلیهاي علوم پایه نسبت به معیارهاي متمایز اثرگذار وضعیت داوطلبان رشته. ب

  

هاي  اي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته  تک نمونهTآزمون . 12جدول 

  علوم پایه در مقطع کارشناسی

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

 ۀدرج T ةآمار

  آزادي

سطح 

  داري امعن

  000/0  171  -56/3  2  599/0  84/1  172  حمایتهاي مالی

  000/0  174  -63/15  5/2  718/0  65/1  175  مساعد بودن شرایط بازار کار

  069/0  173  -83/1  2  745/0  90/1  174  مساعد بودن امکانات تحقیق

  000/0  171  09/4  2  744/0  23/2  172  جایگاه اجتماعی رشته تحصیلی

آموزش و پژوهش در ارتباط با 

  صنعت
161  96/1  710/0  2  777/0-  160  438/0  

  000/0  161  94/5  2  714/0  33/2  162  نقش خالقیت ذهنی در موفقیت
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 تحصیلی  ۀ توسط دانشگاه و سایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی از رشت          مالیدر معیارهاي حمایت    

 01/0 در سـطح خطـاي کمتـر از    T تحصیلی و مقطع کنـونی مقـدار  ۀو شرایط بازار کار نسبت به رشت   

هـاي    ، لذا از نظر داوطلبان رشته     استتجربی کمتر از میانگین نظري       زآنجاکه میانگینهاي ا. دار بود  امعن

در معیارهاي . تر از متوسط بوده است طور معناداري پایین به علوم پایه در مقطع کارشناسی، این معیارها    

 خطـاي   ح در سـط   T تحصیلی و نقش خالقیت ذهنی در موفقیت تحصیلی رشته مقدار            ۀجایگاه اجتماعی رشت  

طـور معنـاداري       و طبق میانگین تجربی از نظر داوطلبان ایـن معیارهـا بـه             استدار   ا معن 01/0کمتر از   

در معیارهاي امکانات تحقیق و پـژوهش و وضـعیت فعالیتهـاي آموزشـی و     . باالتر از متوسط بوده است 

 از نظـر  کهدهد   ان می دار نبود، این نتایج نش     ا معن 05/0 در سطح    Tپژوهشی در ارتباط با صنعت مقدار       

  . در سطح متوسط بوده استمعیارهاداوطلبان این 

  

هاي  اي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته  تک نمونهTآزمون . 13جدول 

  علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

درجه  T ةآمار

  آزادي

  داري اسطح معن

آموزش و پژوهش در ارتباط 

  با صنعت
93  96/1  690/0  2  601/0-  92  549/0  

 ۀجایگاه اجتماعی رشت

  تحصیلی
96  32/2  852/0  2  71/3  95  000/0  

  518/0  173  649/0  2  786/0  05/2  96  مساعد بودن امکانات تحقیق

  000/0  95  -94/5  5/2  910/0  95/1  96  مساعد بودن شرایط بازار کار

  012/0  94  -56/2  2  719/0  81/1  95  حمایتهاي مالی

نقش خالقیت ذهنی در 

  موفقیت
94  40/2  693/0  2  65/5  93  000/0  

  

 فعالیتهـاي آموزشـی و پژوهـشی در ارتبـاط بـا صـنعت و  امکانـات           وضعیت معیارهايدر رابطه با    

نداشـتن   فرض صفر مبنی بـر تفـاوت   دار نبود، بنابراین ا معن05/0 در سطح Tتحقیق و پژوهش، مقدار  

هـاي علـوم پایـه در مقطـع           از نظـر داوطلبـان رشـته      . دشو میانگین تجربی با میانگین نظري تأیید می      

اما در معیار حمایت مالی توسـط دانـشگاه و   . کارشناسی ارشد این معیارها در سطح متوسط بوده است      

دار بـود و از نظـر    ا معنـ 05/0متـر از   در سـطح خطـاي ک  Tسایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی مقدار  

در معیارهاي نقش خالقیت ذهنـی      . تر از متوسط بوده است      طور معناداري پایین   داوطلبان این معیار به   

 در سـطح خطـاي کمتـر از    T تحصیلی آنها مقدار    ۀ و جایگاه اجتماعی رشت    هدر موفقیت تحصیلی رشت   

در . طور معنـاداري بـاالتر از متوسـط بـوده اسـت       به و از نظر داوطلبان این معیارها   استدار   ا معن 01/0
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 در سطح خطـاي کمتـر از        Tمعیار شرایط بازار کار نسبت به رشته تحصیلی و مقطع کنونی نیز مقدار              

، لـذا از نظـر داوطلبـان        استجا که میانگین تجربی کمتر از میانگین نظري          ن اما ازآ  .دار بود  ا معن 01/0

  .استتر از متوسط بوده و نامساعد  ینطور معناداري پای این معیار به
  

هاي  اي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته تک نمونهTآزمون .14جدول 

  علوم پایه در مقطع دکتري

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

 ۀدرج T ةآمار

  آزادي

سطح 

  داري معنی

  000/0  52  61/4  2  596/0  38/2  53  یحمایتهاي مال

  040/0  52  -11/2  5/2  139/1  17/2  53  مساعد بودن شرایط بازار کار 

  000/0  52  71/3  2  740/0  38/2  53  مساعد بودن امکانات تحقیق

  001/0  52  59/3  2  993/0  49/2  53   تحصیلیۀجایگاه اجتماعی رشت

آموزش و پژوهش در ارتباط با 

  صنعت
53  47/2  668/0  2  14/5  52  000/0  

  000/0  52  74/4  2  695/0  45/2  53  نقش خالقیت ذهنی در موفقیت

  

 تحصیلی و ۀاي در رابطه با معیار شرایط بازار کار نسبت به رشت نمونه تکTطبق نتایج آزمون 

تفاوت دار بود، بنابراین فرض صفر مبنی بر  ا معن05/0 در سطح خطاي کمتر از Tمقطع کنونی مقدار 

طور معناداري  از نظر داوطلبان این معیار به .دشومیانگین تجربی با میانگین نظري رد می نداشتن

دار بود، بنابراین  ا معن01/0در سایر معیارها در سطح  Tمقدار . استتر از متوسط بوده و نامساعد  پایین

ظر داوطلبان  و از نشود میانگین تجربی با میانگین نظري رد مینداشتن فرض صفر مبنی بر تفاوت 

  .استطور معناداري باالتر از حد متوسط  این معیارها به هاي علوم پایه در مقطع دکتري رشته
  

  هاي علوم انسانی نسبت به معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی وضعیت داوطلبان رشته. پ
  

هاي  حصیلی داوطلبان رشتهاي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت ت نمونه تکTآزمون. 15جدول 

  علوم انسانی در مقطع کارشناسی

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

 ۀدرج Tآماره 

  آزادي

سطح 

  داري امعن

  048/0  344  98/1  2  597/0  06/2  345  فضاي اندیشه باز و آزادي علمی

  000/0  341  -73/7  2  713/0  70/1  342  حمایت جو سیاسی حاکم

  000/0  344  -41/10  5/2  732/0  09/2  345  مساعد بودن شرایط بازار کار

  199/0  339  28/1  2  717/0  05/2  340  فضاي آموزشی دوره دبیرستان
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ورزي پیرامـون      حمایت جو سیاسی حاکم بر جامعه از طرح مباحـث و اندیـشه             میزان معیارهايدر  

 در سـطح خطـاي    Tلی و مقطع کنونی مقـدار        تحصی ۀ تحصیلی و شرایط بازار کار نسبت به رشت        ۀرشت

میـانگین تجربـی بـا میـانگین        نداشـتن   دار بود، بنابراین فرض صفر مبنی بر تفاوت         ا معن 01/0کمتر از   

، لـذا نتیجـه گرفتـه    هـستند جا که میانگینهاي تجربی کمتر از میانگین نظري  از آن. شود نظري رد می 

طـور معنـاداري    ی در مقطع کارشناسی، این معیارهـا بـه     هاي علوم انسان    شود از نظر داوطلبان رشته     می

در معیار فضاي اندیشه باز و آزادي علمـی در طـرح مباحـث و گفتمـان               . تر از متوسط بوده است      پایین

دار  و از نظر داوطلبان این معیـار          معنا 05/0 در سطح خطاي کمتر از       T تحصیلی مقدار    ۀپیرامون رشت 

 ةدر معیار میزان حامی و مشوق بودن فضاي آموزشی دور         . ط بوده است  طور معناداري باالتر از متوس     به

 و از نظـر داوطلبـان ایـن معیـار در     ستدار نیـ   ا معن 05/0 در سطح خطاي کمتر از       Tدبیرستان، مقدار   

  . سطح متوسط بوده است

  

 علوم انسانی هاي اي پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی رشته نمونه تکTآزمون . 16جدول 

  در مقطع کارشناسی ارشد

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

درجه  T ةآمار

  آزادي

سطح 

  داري امعن

  286/0  232  06/1  2  552/0  04/2  233  فضاي اندیشه باز و آزادي علمی

  000/0  230  -35/6  2  652/0  73/1  231  حمایت جو سیاسی حاکم

  000/0  237  -96/10  5/2  780/0  95/1  238  ط بازار کارمساعد بودن شرای

  512/0  234  657/0  2  795/0  97/1  235  فضاي آموزشی دوره کارشناسی

  

 ۀ وضعیت فضاي اندیشه باز و آزادي علمی در طرح مباحث و گفتمان پیرامـون رشـت                معیارهايدر  

ر سطح خطاي کمتـر از      د T مقدار   گذشتۀ ةمیزان حامی و مشوق بودن فضاي آموزشی دور        تحصیلی و 

میانگین تجربی با میانگین نظري تأیید    نداشتن  دار نبود، بنابراین فرض صفر مبنی بر تفاوت          ا معن 05/0

هاي علوم انسانی در مقطـع کارشناسـی ارشـد ایـن معیارهـا در سـطح        از نظر داوطلبان رشته   . دشو می

ورزي    از طرح مباحث و اندیـشه      در معیارهاي میزان حمایت جو سیاسی حاکم بر جامعه        . متوسط است 

در  T ة تحصیلی و شرایط بازار کار نسبت به رشته تحصیلی و مقطع کنونی مقـدار آمـار                ۀپیرامون رشت 

تـر از   طور معناداري پایین از نظر داوطلبان این معیارها به     .  گزارش شد  0001/0داري حاصل    اسطح معن 

  .متوسط بوده است
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هاي علوم  پیرامون معیارهاي متمایز اثرگذار بر وضعیت تحصیلی رشتهاي   تک نمونهTآزمون . 17جدول 

  يدکترانسانی در مقطع 

  میانگین  تعداد  متغیر

  تجربی

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  نظري

درجه  T ةآمار

  آزادي

سطح 

  داري امعن

  698/0  70  390/0  2  609/0  03/2  71  فضاي اندیشه باز و آزادي علمی

  000/0  230  -36/4  2  603/0  69/1  70  حمایت جو سیاسی حاکم

  000/0  70  -73/6  5/2  766/0  79/1  71  مساعد بودن شرایط بازار کار

  321/0  70  -00/1  2  712/0  92/1  71  فضاي آموزشی کارشناسی ارشد

  

 ۀ وضعیت فضاي اندیشه باز و آزادي علمی در طرح مباحث و گفتمان پیرامـون رشـت                معیارهايدر  

 در سطح خطاي کمتـر از     T مقدار   گذشته ةشوق بودن فضاي آموزشی دور    تحصیلی و میزان حامی و م     

میانگین تجربی با میانگین نظري تأیید    نداشتن  دار نبود، بنابراین فرض صفر مبنی بر تفاوت          ا معن 05/0

 .هاي علوم انسانی در مقطع دکتري این معیارها در سطح متوسط است             از نظر داوطلبان رشته   . دشو می

ورزي پیرامون رشـته      یزان حمایت جو سیاسی حاکم بر جامعه از طرح مباحث و اندیشه           م در معیارهاي 

 در سطح خطاي کمتر از  T تحصیلی و مقطع کنونی مقدار       ۀتحصیلی  و شرایط بازار کار نسبت به رشت        

  . تر از متوسط بوده است طور معناداري پایین از نظر داوطلبان این معیارها به. دار بود ا معن01/0

  

   تحصیل داوطلبان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتريۀیل ادامدال .6

   مقطع کارشناسی داوطلبان دالیل تحصیل بندي اولویت. الف
  

  بندي دالیل تحصیل داوطلبان مقطع کارشناسی نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویت. 18جدول 

   ولویتا  سطح معناداري   آزاديۀدرج  مجذور کاي  میانگین رتبه  متغیرها

رو شدن با جنس  جذابیت دانشگاه در روبه

  مخالف
  اول  26/4

  دوم  82/3  هاي تحصیلی حمایت اجتماعی از برخی رشته

  سوم  76/2  ترغیب خانواده در ورود به دانشگاه

  چهارم  13/2  دستیابی به شغل مناسب

  03/2  عالقه و انگیزه شخصی به تحصیل

578/488  7  000/0  

  پنجم

  

اي فریدمن استفاده     بندي دالیل تحصیل داوطلبان مقطع کارشناسی از آزمون رتبه          منظور اولویت   به

طبق .  معنادار است01/0 که در سطح است 578/488 مجذور کاي برابر با    ةطبق نتایج مقدار آمار   . شد

 جـنس  رو شـدن بـا    دانشگاه در روبه  تترین دلیل تحصیل داوطلبان مقطع کارشناسی جذابی        نتایج مهم 

  .استمخالف 
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  بندي دالیل تحصیل داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد اولویت. ب

  

  بندي دالیل تحصیل داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویت. 19جدول 

  

   اولویت  سطح معناداري  درجۀ آزادي  مجذور کاي  میانگین رتبه  متغیرها

  اول  01/6  فرار از سربازي

  دوم  57/5  اي ریزي حرفه برنامه

  سوم  53/5  ارتباط با جامعۀ علمی خارج از کشور

  چهارم  21/5  موفقیت در ازدواج بهتر

  پنجم  58/3  انگیزة دستیابی به درآمدهاي باالتر

  ششم  55/3  دستیابی به شغل

  هفتم  32/3  عالقه و انگیزه شخصی به تحصیل

  24/3  ه پایگاه اجتماعی باالتردستیابی ب

662/168  7  000/0  

  هشتم

  

.  معنـادار اسـت    01/0 کـه در سـطح       اسـت  662/168 مجذور کاي برابر بـا       ة آمار مقدارطبق نتایج   

طبق نتـایج   . بنابراین بین دالیل تحصیل داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد تفاوت معناداري وجود دارد           

  .است فرار از سربازي ترین دلیل تحصیل داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد مهم
  

   دالیل تحصیل داوطلبان مقطع دکتري بندي اولویت . پ
  

  بندي دالیل تحصیل داوطلبان مقطع دکتري نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویت .20جدول 

  مجذور کاي  میانگین رتبه  متغیرها
 ۀدرج

  آزادي

سطح 

  معناداري
   اولویت

  اول  36/6  فرار از سربازي

  دوم  27/5  اي ریزي حرفه برنامه

  سوم  07/5  موفقیت در ازدواج بهتر

  87/4  دستیابی به پایگاه اجتماعی باالتر

020/61  7  000/0  

  چهارم

  81/4  ارتباط با جامعه علمی خارج از کشور

    
  پنجم

  ششم  76/3  دستیابی به شغل

  هفتم  33/3   شخصی به تحصیلةعالقه و انگیز

  53/2   به درآمدهاي باالتر دستیابیةانگیز

      

  هشتم

  

ــا ةطبــق نتــایج مقــدار آمــار  معنــادار 01/0 کــه در ســطح اســت 020/61 مجــذور کــاي برابــر ب

نتــایج  .پــس بــین دالیــل تحــصیل داوطلبــان مقطــع دکتــري تفــاوت معنــاداري وجــود دارد  .اســت

  .استترتیب فرار از سربازي ترین دلیل تحصیل داوطلبان مقطع دکتري به مهم
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  بحث  .7

دهنـد طیـف وسـیعی از عوامـل خـانوادگی، اقتـصادي،             عواملی که وضعیت تحصیلی را تحـت تـأثیر قـرار مـی            

ازآنجاکه میـزان تـأثیر عوامـل گونـاگون بـر وضـعیت             . هستندآموزشی  و   جتماعی، فرهنگی، ارتباطی، تحصیلی   ا

متفـاوت باشـد، پـژوهش      توانند   تحصیلی می  ۀهاي مختلف تحصیلی و برحسب رشت     تحصیلی داوطلبان در دوره   

کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد     (د به ارزیابی و شناسایی وضعیت تحصیلی داوطلبان در سه دوره      کرحاضر سعی   

در ارزیـابی   . بپـردازد )  مهندسی و علوم پایـه     ـ علوم انسانی، فنی  (هاي آموزشی   و در سه گروه از رشته     ) و دکتري 

اقتصادي، روانـی، فرهنگـی و آموزشـی مـورد بررسـی       وضعیت تحصیلی داوطلبان عوامل فردي، خانوادگی،     

، اسـپیکر  )2010(دیگـران ، گـارگر و  )1391(دیگـران ، روحـی و     )2011(دیگـران فاروق و   . قرار گرفتند 

،  صـادقی و  )1387 (دیگران، شاوران و )1391(راندیگ، جوهري و )1391 (دیگران، باکویی و    )2004(

ثر در وضـعیت  ؤود عوامـل فـوق را از جملـه عوامـل مـ     در پژوهش خ) 2011(، مالمبو   )1391(باقریان  

عنـوان یـک عامـل مهـم در شـناخت و ارزیـابی موفقیـت                 آن به  ةاند و به نقش ویژ    هکردتحصیلی ذکر   

  در این پژوهش عامل فردي با معیارهـاي نظیـر وضـعیت تأهـل، بـومی یـا        . تحصیلی توجه نشان دادند   

وادگی با معیارهاي نظیر منطقی بـودن انتظـارات     عامل خان . بومی بودن، سن و جنسیت بررسی شد      غیر

هـایی  لفـه ؤعامل اقتصادي با م   .  فرزندپروري بررسی شد   ةوالدین، تحصیالت پدر و تحصیالت مادر، شیو      

نظیر وضعیت تأهل، بومی یا غیربومی بـودن، سـن و جنـسیت وضـعیت اقتـصادي، درآمـد ماهیانـه و                      

 پیـشرفت، کنتـرل     ةهـایی نظیـر انگیـز     لفـه ؤی بـا م   عامل روان . بررسی شد ... فرصتهاي مناسب شغلی و   

محیط فرهنگـی   . بررسی شد .... اضطراب، سالمت عمومی، کنترل افسردگی و کنترل احساس تنهایی و         

همواره معیارهایی همچون جو اجتماعی، هنجارها      . فراگیر نیز نقش اساسی در موفقیت یا شکست دارد        

... اندوزي و نوآوري و آموزش، حمایت اجتماعی از علم    و ناهنجارهاي اجتماعی و ارزشی، بستر اجتماعی      

توانند بالقوه عامـل پیـشرفت یـا ممانعـت از           در رابطه با وضعیت تحصیلی فراگیران مطرح است که می         

 تادانهایی نظیر نگرش به تحصیل، اس     لفهؤعامل آموزشی نیز با م    . وضعیت تحصیلی افراد به شمار آیند     

ریـزي تحـصیلی، امکانـات         آموزش، برنامه  ةیا کادر آموزشی مدرسه، شیو    آموزشی    یا معلمان، گروههاي    

همچنین در این پـژوهش سـعی شـد تـا برخـی             . بررسی شد ....  راهنمایی و مشاوره و    ۀآموزشی و برنام  

 مهندسی و علوم انسانی ـهاي علوم پایه، فنی   که در رشد و توسعه وضعیت تحصیلی رشته،معیارهایی

  ایـن معیارهـا از نتـایج پژوهـشها و اظهـارات     . تقل مـورد بررسـی قـرار گیـرد    طـور مـس   بـه ،اثرگذارنـد 

  ـ هاي علوم پایـه و فنـی  شناختی رشته مطالعاتی و روشةکه حوز ازآنجا. اندنظران اقتباس شدهصاحب

.... هاي مشترکی نظیر بودجه و امکانـات، ارتبـاط بـا صـنعت، خالقیـت و نـوآوري و                  مهندسی به زمینه  

هاي تحصیلی مشترك در نظر گرفتـه شـد، امـا            این معیارها براي این دو گروه از رشته        وابسته هستند، 

شناختی آنهـا سـعی شـد تـا معیارهـایی            معرفت ۀهاي علوم انسانی بسته به وضعیت و زمین       براي رشته 
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 ماقبـل  ةنظیر آزادي اندیشه، فراهم بودن جو سیاسی، میزان حامی و مشوق بودن فضاي آموزشـی دور            

ارتباط فراگیران با صنعت، بودجه و امکانات، مساعد بودن شرایط بازار کار، جـو    . نظر گرفته شود  در  ... و

اجتماعی، مساعد بودن امکانات تحقیق، نقش خالقیت ذهنی در موفقیت از جمله معیارهـایی هـستند                

ـ  مهندسی مهم به شـمار مـی  ـهاي علوم پایه و فنی  رشته  وضعیت تحصیلیۀکه در رشد و توسع . درون

 تحـصیل بـه هـر یـک از مقـاطع            ۀ ورود و ادامـ    ة که انگیز  ،همچنین سعی شد تا علل و اولویت عواملی       

توان گفـت  در رابطه با داوطلبان مقطع کارشناسی می.  مورد بررسی قرار گیرندکرده،تحصیلی را ایجاد   

ي اجتمـاعی،    هنـوز مـسئولیتها     و تازگی از نظام آموزش و پـرورش بیـرون آمـده          اکثر این داوطلبان به   

 و از رنـد هاي علمی و اقتصادي به آن معنا که براي مقاطع تحـصیالت تکمیلـی وجـود دارد، ندا               دغدغه

هاي درونی قوي همچون انرژي و شوق جـوانی، کنجکـاوي نـسبت بـه کـشف موقعیـت جدیـد                     انگیزه

رف اي از طـ    شدن با جنس مخـالف و حمایـت عـاطفی گـسترده            مواجههدانشگاه، جذابیت دانشگاه در     

رویی و موفقیت در آزمون کنکور ورود به دانشگاهها یا حمایت اجتمـاعی از قبـولی   ها براي روبه  خانواده

افرادي که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري شـروع بـه            . هاي تحصیلی برخوردارند  براي برخی رشته  

اجتمـاعی بـاالتر،    کنند، با نیازهاي مشابهی همچون فرار از سـربازي، دسـتیابی بـه پایگـاه                تحصیل می 

همـین مـسائل    شـوند و    مواجـه مـی   ...  دستیابی به درآمدهاي باالتر و     ة موفقیت در ازدواج، انگیز    ةانگیز

ها و مسائل   ن انگیزه یشود تا نگاه متفاوتی به مقطع تحصیلی کارشناسی داشته باشند و همچن           باعث می 

  . قطع دکتري به شمار روند تحصیل داوطلبان مۀ براي اداماجتماعی و اقتصادي مشوقهاي قوي

  

 گیري  نتیجه .8

، وضعیت  ارشدیکارشناسهاي علوم پایه در مقاطع کارشناسی و  ید آن بود که از نظر داوطلبان رشتهؤنتایج م

فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی در ارتباط با صنعت در سطح متوسط و از نظر داوطلبان مقطع دکتري باالتر از 

نقش خالقیت گانه سهطع اهاي علوم پایه در مق  داوطلبان رشتههمۀاز نظر طبق نتایج . استحد متوسط 

از نظر داوطلبان مقطع . استطور معناداري باالتر از حد متوسط  ذهنی در موفقیت تحصیلی رشته، به

 ۀتحقیقاتی و آموزشی از رشتکارشناسی و کارشناسی ارشد، حمایت مالی توسط دانشگاه و سایر مؤسسات 

طور  ، اما از نظر داوطلبان مقطع دکتري بهاستتر از حد متوسط  طور معناداري پایین تحصیلی، به

 مقاطع تحصیلی، تمامهاي علوم پایه در  از نظر داوطلبان رشته. معناداري باالتر از حد متوسط است

 تر از حد متوسط و طور معناداري پایین  تحصیلی و مقطع کنونی، بهۀشرایط بازار کار نسبت به رشت

از نظر داوطلبان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد امکانات تحقیق و پژوهش، در . استنامساعد 

از نظر . متوسط استسطح  باالتر از يطور معنادار  بهي، مقطع دکترداوطلباناز نظر سطح متوسط و 

نها  تحصیلی آۀهاي علوم پایه در هر سه مقطع تحصیلی جایگاه اجتماعی رشت  داوطلبان رشتهتمام
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غیراز ید این مطلب است که بهؤ نتایج م.استطور معناداري در حد متوسط و باالتر از حد متوسط  به

 ۀ عوامل آموزشی، اقتصادي، روانشناختی، فردي و خانوادگی بر رشتتمام فرهنگی  ـعامل اجتماعی

  .هستندثر ؤعلوم پایه م

وضعیت فعالیتهاي آموزشی و  در مقطع کارشناسی یمهندس ـ ی فنيها  رشتهداوطلباناز نظر 

در   ارشدی مقطع کارشناسداوطلباناز نظر و متوسط حد  از تر یینپاپژوهشی در ارتباط با صنعت 

 داوطلبان تماماز نظر .  و از نظر داوطلبان مقطع دکتري در سطح متوسط استسطح متوسط

طور  رشته، بهی در سه مقطع نقش خالقیت ذهنی در موفقیت تحصیلی مهندس ـ یفنهاي  رشته

از نظر داوطلبان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، حمایت . استمعناداري باالتر از حد متوسط 

تر  طور معناداري پایین  تحصیلی بهۀمالی توسط دانشگاه و سایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی از رشت

هاي  ر داوطلبان رشتهاز نظ. استاز حد متوسط اما از نظر داوطلبان مقطع دکتري در سطح متوسط 

 مقاطع تحصیلی شرایط بازار کار نسبت به رشته تحصیلی و مقطع کنونی تماممهندسی در ـ فنی 

از نظر داوطلبان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد . استتر از حد متوسط  طور معناداري پایین به

ظر داوطلبان مقطع دکتري این تر از متوسط ولی از ن طور معناداري پایین امکانات تحقیق و پژوهش به

هر سه مقطع  مهندسی در ـ هاي فنی  داوطلبان رشتهتماماز نظر . استامکانات در سطح متوسط 

 .طور معناداري در سطح متوسط و باالتر از آن است  تحصیلی آنها بهۀتحصیلی جایگاه اجتماعی رشت

وامل آموزشی، اقتصادي، روانشناختی، عهمۀ فرهنگی  ـ از عامل اجتماعیغیرید آن است که بهؤنتایج م

  .هستندثر ؤمهندسی مـ  فنی ۀفردي و خانوادگی بر رشت

هاي علوم انسانی در هر سه مقطع، میزان حامی و مشوق  نتایج نشان داد که از نظر داوطلبان رشته

  ماقبل در وضعیت بینابینی قرار داشت و در حد متوسط تخمین زده شد کهةبودن فضاي آموزشی دور

طبق نتایج از نظر داوطلبان در مقطع کارشناسی، فضاي اندیشه . شودنیاز به حمایت بیشتر دیده می

هاي تحصیلی علوم انسانی در کشور در باز و آزادي علمی در طرح مباحث و گفتمان پیرامون رشته

سطی ، اما از نظر داوطلبان مقاطع تکمیلی این وضعیت در سطح متواستوضعیت مناسبی برخوردار 

از نظر داوطلبان تمامی مقاطع علوم انسانی، میزان حمایت جو سیاسی حاکم بر . تخمین زده شد

.  تحصیلی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستۀورزي پیرامون رشت جامعه از طرح مباحث و اندیشه

نی،  تحصیلی و مقطع کنوۀهمچنین از نظر داوطلبان در تمامی مقاطع شرایط بازار کار نسبت به رشت

 تمام فرهنگی  ـغیراز عامل اجتماعیید آن است که بهؤنتایج م.  که نیاز به بهبود دارداستنامساعد 

  .هستندثر ؤ علوم انسانی مۀعوامل آموزشی، اقتصادي، روانشناختی، فردي و خانوادگی بر رشت

اطع  هر یک از مقدر ورود و ادامه تحصیل ةدر پژوهش حاضر علل و اولویت عواملی که انگیز

 ةتوانند بر وضعیت تحصیلی داوطلبان و ورود آنها به هر دورده و بالتبع میکرتحصیلی را ایجاد 
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طبق نتایج داوطلبان مقطع کارشناسی بیشترین . شدسنجی  نظرگویاناز پاسختحصیلی مهم باشند، 

مخالف اختصاص  با جنس مواجهه قبولی به جذابیت دانشگاه در و ادامه تحصیل برايثیر و اولویت را أت

 ۀترین دالیل میل به ادام نتایج نشان داد که از نظر داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد مهم. دادند

 علمی خارج از ۀاي، ارتباط با جامع ریزي حرفه فرار از سربازي، برنامه: ترتیبتحصیل در این مقطع به

 ةر، دستیابی به شغل، عالقه و انگیز دستیابی به درآمدهاي باالتةکشور، موفقیت در ازدواج بهتر، انگیز

ترین دالیل  داوطلبان مقطع دکتري مهم. استشخصی به تحصیل، و دستیابی به پایگاه اجتماعی باالتر 

اي، موفقیت در ازدواج بهتر، دستیابی به پایگاه  ریزي حرفه ترتیب فرار از سربازي، برنامهتحصیل را به

 شخصی به تحصیل، ةز کشور، دستیابی به شغل، عالقه و انگیز علمی خارج اۀاجتماعی، ارتباط با جامع

  .اند دستیابی به درآمدهاي باالتر ذکر کردهةو انگیز

  :دشو مطرح میزیر ياههاي حاصل از این پژوهش و آنچه بیان شد، پیشنهادبه یافتهباتوجه

 ناسی توجه به بهبود بعد اقتصادي و وضعیت درآمدزایی داوطلبان مقطع تحصیلی کارش

 حمایت از برايارشد با ایجاد مراکز کارآفرینی و گسترش ارتباط با بنگاههاي اقتصادي 

 تحصیلی از کسب مدرك براي دستیابی به ۀوضعیت اقتصادي و تغییر نگرش آنها به رشت

 . تحصیلیۀورزي در محور پژوهشی رشتاندوزي و مهارتشغل بهتر به علم

 هایی براي  برنامهۀثر در عامل فرهنگی و اجتماعی و توسعؤهاي متوجه و تمرکز مسئولین امر بر معیار

 .هاي علوم انسانیگسترش حمایت جو اجتماعی از رشته

 براي تحقیقاتی و امکانات پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ۀافزایش بودج 

 .مهندسیـ هاي فنی رشته

 هاي رآفرینی و گسترش دورههاي تحصیلی نظیر دروس کاکاربردي ساختن واحدهاي برنامه

 بهبود وضعیت شغلی فراگیران برايآموزشی کارورزي و کارآموزي و ارتباط با بخش صنعت 

 .مهندسی و علوم انسانیـ هاي تحصیلی علوم پایه، فنی تمامی رشته

  تشکر

موزشی هاي مختلف آمقایسه وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته«ح پژوهشی با عنوان رمقاله حاضر مستخرج از ط

است که با تسهیالت دبیرخانه شوراي » در مقاطع مختلف و عوامل مؤثر بر آنها) پایهعلوم علوم انسانی، فنی و (

دانیم از زحمات ایشان بخصوص معاونت محترم پژوهشی وظیفه خود می. عالی انقالب فرهنگی انجام گرفته است

  .و همکارانشان تشکر به عمل آوریم

  

 



   و زهرا معارفوندآبادي، غالمرضا شمس                                                                     جلیل فتح
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