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 چكیده
های تحصیلی )علوم انسانی، فنی و کنكور رشتهداوطلبان  یلیتحص یتعوامل مؤثر بر وضع یواکاوهدف پژوهش حاضر 

کاربردی و از لحاظ  باشد. روش پژوهش از نظر هدف،می شانون یآنتروپ یکدر مقاطع مختلف با استفاده از تكنپایه( 
ها به روش کیفی موردی انجام گردید. از مصاحبه و اسناد جهت تعیین عوامل و نشانگرهای موثر در گردآوری دادهنحوه

های مصاحبه بندی آنها استفاده شد. از روش تحلیل محتوا برای تحلیل یافتهارزیابی وضعیت تحصیلی داوطلبان و اولویت
گیری در رای مصاحبه انتخاب شدند. با استفاده از نمونهنفر ب ۰۱گیری هدفمندو اسناد استفاده شد. با استفاده از نمونه

ها نشان داد که عوامل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، فردی و روانی، سند مورد بررسی قرار گرفت. یافته ۳۴دسترس نیز 
مطرح  اقتصادی، و آموزشی به عنوان عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان تعیین و نشانگرهایی برای این عوامل

شدند. در اولویت بندی نتایج مشخص شد که از عامل فردی معیار جنسیت، از عامل خانوادگی معیار سطح سواد اعضای 
خانواده، از عامل اقتصادی معیار وضعیت اقتصادی، از عامل روانی معیارهای انگیزه پیشرفت، خود کارآمدی و سلامت 

، از عامل آموزشی معیار معدل بالاترین (همراه خانواده، خوابگاه)ت فرهنگی معیار محل سكون -روان، از عامل اجتماعی
توانند بر توان گفت برخی از معیارها و عوامل هستند که میاند. در نتیجه گیری میها را به خود اختصاص دادهاولویت

رشته تحصیلی به بهبود آنها وضعیت تحصیلی داوطلبان تاثیر بیشتری داشته باشند لذا لازم است که با توجه به هر مقطع و 
 پرداخت. 

 
 وضعیت تحصیلی، داوطلب، رشته، مقطع تحصیلی، تكنیک آنتروپی شانون.  واژه های کلیدی:
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 مقدمه

شود، لذا های اصلی توسعه هر کشور محسوب میبخش آموزش به طور اعم و آموزش عالی به طور اخص یكی از پایه
ها در سراسر جهان های اخیر از سوی دانشگاهو یادگیری در آموزش عالی طی دهه ارزیابی و بهبود مستمر کیفیت آموزش

نظام آموزش عالی به عنوان بالاترین سطح آموزشی  (.۰۴31)مدهوشی و همكاران، ای قرار گرفته استورد توجه ویژهم
-گیرد. دانشگاهیكدیگر صورت می باشد که رشد این دو بعد متعادل بوده و به موازاتجامعه دارای دو بعد کمّی و کیفی می

شوند. از این رو حساسیت ی جامعه محسوب میها به خاطر دارا بودن دانش و فن به عنوان عامل اساسی رشد و توسعه
های جامعه وجود دارد، لذا برای پیشرفت در بیشتری نسبت به عملكرد، وضعیت و کیفیت این نظام در مقایسه با سایر نظام

-ریزی آموزشی، برنامهو جامعی هستند. برنامه آموزشی از چهار فرایند برنامه های دقیقریزیازمند برنامهمسیر تعالی، نی

ریزی ارزشیابی و اصلاح برنامه آموزشی تشكیل شده است)حاجی میررحیمی، ریزی اجرایی و برنامهریزی درسی، برنامه

ریزی گردد. در انجام برنامهریزی آموزشی انجام میلی برنامهبه منظور ارائه آموزش به دانشجویان قبل از هر عم ).۰۴31
باشد. به عبارت های تحصیلی توجه به تمامی ابعاد و عناصر نظام آموزش عالی ضروری میها و دورهآموزشی برای رشته

ای جامعه است. هدیگر قسمتی از نتایج حاصل از نظام آموزشی، تابعی از تعامل بین زیر نظام آموزشی و دیگر زیرنظام
های دیگر جامعه از قبیل نظام سیاسی، اقتصادی، ریزی آموزشی باید دقیقا به تعامل بین نظام آموزشی و بخشبرنامه

های ها محصولی از همین نهادها و نظام(. داوطلبان ورود به دانشگاه71،ص: ۰۴33فرهنگی و اجتماعی بیندیشد)مشایخ، 
رود. ریزی آموزشی به شمار میگیری از ضروریات اصلی فرایند برنامهنها برای تصمیماجتماعی هستند که مطالعه وضعیت آ

های دانشگاه است، یعنی نه ریزی آموزشی دقیق و جامع، مطالعه و تشخیص چگونگی وضعیت ورودیاز الزامات برنامه
ر نیز مستلزم توجه بوده و تنها کمیت آنها مدنظر است، که اطلاع منظم از چگونگی وضعیت تحصیلی داوطلبان کنكو

باشد. ادامه تحصیل در سطح آموزش عالی نیازمند سطحی از مجموعه مشخص کننده نقاط ضعف و قوت آنها می
هایی است که باید در داوطلبان دانشگاه وجود داشته باشد. این میزان توانایی تحت تأثیر عوامل ها و قابلیتتوانمندی

های ریزینگی کم و کیف وضعیت تحصیلی آنها اثرگذار بوده و باید برای انجام برنامهگیرد که بر چگومختلفی قرار می
های اخیر تلاش و تمرکز مسئولان بر آن بوده است که با ایجاد تغییراتی در دقیق مورد توجه مسئولین قرار بگیرند. در سال

ترین سرمایه برای با ارزش جامعه تربیت کنند.التحصیلان مؤثری را برای پاسخگویی به نیازهای نظام آموزش عالی، فارغ
ای نه چندان دور باشد که در آیندهیک جامعه افرادی تحصیل کرده و به ویژه جوانان موفق از جمله دانشجویانی می

باشد. برای تحقق چنین هدفی باید به های مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... بر عهده این قشر میوظایف و پست
ترین مشتریان ترین و اصلی. دانشجویان، مهم(۰۴31فر،عیت تحصیلی دانشجویان به طور جدی پرداخت )عنایتی نوینوض

دهند، لذا اکثر مراکز و موسسات آموزش عالی در تلاشند تا کیفیت آموزش و وضعیت نظام آموزش عالی را تشكیل می
ان داد که درک دانشجو از کیفیت خدمات مقدم بر رضایت ( نش۰111) ۰تحصیلی دانشجویان خود را بهبود بخشند. گولا

تواند منجربه رضایت دانشجویان گردد و رضایت دانشجویان ممكن است از طریق آنهاست. درک مثبت کیفیت خدمات می
ضعیت های بالاتر به دانشگاه بازگرداند. وارتباطات شفاهی باعث جذب دانشجویان جدید گردد و همچنین آنها را برای دوره

تحصیلی به معنای موقعیت تحصیلی است. برای تعیین این موقعیت در نزد داوطلبان از دو معرف پیشرفت تحصیلی و 
تحصیلی به معنی جلو رفتن و ترقی در تحصیل علم است که در مقابل پس  گردد. پیشرفترضایت تحصیلی استفاده می

باشد عنی خشنودی فرد از رشته تحصیلی خود میرفتن در تحصیل علم قرار دارد. رضایت تحصیلی نیز به م
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شود که به منزله میزان (. وضعیت تحصیلی دانشجو، به پیشرفت یا افت تحصیلی وی گفته می۰7۳،ص: ۰۴3۱)جاراللهی،
های های علمی و تخصصی است. برای سنجش وضعیت تحصیلی دانشجویان، از ابزارموفقیت دانشجو در کسب مهارت

شود)صادقی و های مردودی یا قبولی و نظرات استادان استفاده میهای مشروطی، تعداد واحدل کل، ترممختلفی مانند معد
آموز یا دانشجو اشاره ای از وضعیت تحصیلی دانش( اصطلاح توفیق تحصیلی به جلوه۰۴13. از نظر لاوین )(۰۴1۰باقریان،

ها در یک درس یا ای از دورهانگین نمرات برای مجموعهدهنده نمره برای یک دوره، میدارد. این جلوه ممكن است نشان
. آگاهی و شناخت از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان ( ۰۴1۰های مختلف باشد )خیر،میانگین نمرات دوره

 های تحصیلی گردد و از افتریزی و مدیریت برنامه آموزشی رشتهتواند باعث بهبود برنامههای آموزشی میرشته
ها از جمله علوم انسانی است و موجب به هدر که یكی از معضلات نظام آموزشی و بخصوص در برخی از رشته ۰تحصیلی

شود نیز جلوگیری نماید و در نهایت نظام آموزش عالی، نیروی آموزش دیده و کارآمدی را به رفتن بسیاری از منابع می
دهند طیف وسیعی از عوامل خانوادگی، ا تحت تأثیر قرار میجامعه عرضه کند. عواملی که کیفیت وضعیت تحصیلی ر

گیرند. از آنجا که عوامل گوناگونی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، تحصیلی، آموزشی و ... را در برمی
د و تاکنون توانند تأثیر متفاوتی داشته باشنتحصیلی داوطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی و بر حسب رشته تحصیلی می

های کمتر پژوهشی به بررسی این عوامل در سه مقطع )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( و در سه گروه از رشته
مهندسی و علوم پایه( پرداخته است، تحقیق حاضر در نظر دارد به شناخت عوامل موثر بر  -آموزشی )علوم انسانی، فنی

سه مقطع تحصیلی و اولویت بندی آنها با یكدیگر به عنوان عنصر مهم  های مختلف دروضعیت تحصیلی داوطلبان رشته
در فرآیند کیفیت آموزش عالی بپردازد. در پژوهش حاضر سعی گردید تا با شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی 

یلی گامی و در مقاطع مختلف تحص( مهندسی و علوم پایه-علوم انسانی، فنی)های مختلف تحصیلی داوطلبان در رشته
کوچک در جهت شناخت و بهبود کیفیت وضعیت تحصیلی داوطلبان برداشته شود. لذا سوالات اساسی این پژوهش عبارتند 

 از:

عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی)کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری(  .۰
 کدامند؟

مهندسی، علوم  -ی مختلف آموزشی )علوم انسانی ، فنیهاعوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشته .2
 پایه( کدامند؟

مهندسی و  -های مختلف )علوم انسانی، فنیبندی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان رشتهاولویت .۴
 به چه صورت است؟ (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)علوم پایه( بر حسب مقاطع مختلف تحصیلی 

 ادبیات پژوهش
پاسخگویی به سوالات پژوهش لازم آمد که ادبیات نظری و پیشینه موجود مورد مطالعه قرار گرفته و با طرح  جهت

چارچوب مفهومی تحقیق به سوالات پژوهش پاسخ داده شود. در این رابطه ابتدا به بیان توضیحاتی در رابطه با عوامل و 
گردد. توفیق تحصیلی به عنوان یكی از مفهومی مطرح می عناصر موثر بر وضعیت تحصیلی پرداخته و پس از آن چارچوب

شمار و های وابسته همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. یادگیری و توفیق تحصیلی درگرو عوامل بیمتغیر
سالان، باشند. عوامل مربوط به فرد، خانواده، همای از فرایندهایی است که به سادگی قابل شناسایی و کنترل نمیمجموعه

آموزان و محیط مدرسه و جامعه هریک در زمره عوامل مولد مستعد کننده و ظاهرا سازنده بعد عملكرد تحصیلی دانش
ای از تاثیر و شوند، شبكهباشند. بنابراین برای تحلیل و بررسی، عواملی را که باعث توفیق تحصیلی میدانشجویان می

-نمایدنگری را طلب میكیک نبوده و لزوما نوعی همه جانبهتاثرات قابل طرح است که به سادگی قابل تف
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پذیرد که متقاضیان ورود به دانشگاه با وضعیت تحصیلی بالا در زمان ورود، باید سطح . عقل سلیم می(۰۴1۱)پورشافعی،
بطه با بهترین های زیادی در راهای گذشته شاهد بحثعملكرد بالایی هم در دانشگاه داشته باشند. ادبیات موجود در دهه

-( در یک طبقه۰11۴)2(. به نظر کرلینجر و پدهازور۰،2۱۱1کننده عملكرد تحصیلی در دانشگاه است.)کیوشاباعوامل تعیین

هایی هستند که به نقش های موجود در این زمینه را به دو گروه تقسیم نمود. دسته اول، پژوهشتوان یافتهبندی کلی می
اجتماعی، -هایی همچون وضعیت اقتصادیگیری آنها ندارد، استناد شده؛ متغیرنقشی در شكلهای پیشایندی که فرد متغیر

ها، شوند که به مواردی چون نقش آزمونخانواده، ترتیب تولد و آموزش های اولیه. در گروه دوم تحقیقاتی مطرح می
. همچنین نظریه (۰۴3۰)سامانی و جوکار، اندبینی عملكرد فرد پرداختههای تحصیلی، در پیشهای اولیه و شاخصارزیابی

های رفتاری و شناختی موثر برای ( سه گروه از نه عامل را تعیین کرد که بر مهارت۰13۰) ۴وری آموزشی والبرگبهره
اند که بر کیفیت عملكرد تحصیلی موثر است. شایستگی) توانایی، بهسازی و انگیزش(، بهینه سازی یادگیری بنا شده

، 7روبرتز به نقل از 2۱۰۰و همكاران، ۳فاروق و کیفیت(، محیط)خانه، کلاس درس، دوستان و تلویزیون(.)آموزش)کمیت 
( علاوه بر ساختار اجتماعی، مشارکت والدین در آموزش کودکانشان، نرخ ۰117) 1از نظر ورستنبرگ و هوگس. (2۱۱1

 .(2۱۰۰و همكاران، فاروقبرد )موفقیت تحصیلی آنها را بالا می
توان عوامل موثر و دخیل در عملكرد تحصیلی را در قالب سه دسته عامل مطرح و مورد بررسی ک رویكرد جامع میبا ی

 عوامل درون سازمانی )مدرسه یا دانشگاه(، عوامل برون سازمانی )خارج از محیط آموزشی(.قرار داد: عوامل فردی، 
-گیرند که در پیشرفت یا افت تحصیلی نقش دارند. مولفهیهای مختلف، ذیل عنوان عوامل فردی قرار مفهرستی از مولفه

ریزی، جنسیت، عوامل بدنی، هایی نظیر داشتن هدف، عزت نفس، انگیزه، اضطراب، روش مطالعه، هوش، توجه، برنامه
: ۰۴31فر و همكاران،نارساخوانی، سازش نایافتگی رفتاری، شرایط عاطفی و روانی و غیبت از مدرسه )تمنایی

شوند، وصیات شخصیتی، کمبودهای ذهنی، اختلالات روانی و عاطفی از جمله عوامل شكست تحصیلی تلقی می(.خص۳۱
های عظیمی از فراگیران و هم چنین مطالعاتی که در مورد شكست تحصیلی انجام گرفته عامل اما شكست تحصیلی گروه

از نظر فرانكیز و همكاران  (.۰۴33)پاشایی، دید قرار دافردی را به عنوان مفیدترین دلیل شكست تحصیلی مورد تاک
و  1( تاثیر متغیرهای شخصی همچون انگیزش و توانایی، بر موفقیت تحصیلی به خوبی تثبیت شده است )نونیز2۱۱۳)

فر و )تمناییتوان به معلمان، فضا، امكانات و تجهیزات و مشكلات ساختاری (. از عوامل درون سازمانی می2۱۱1همكاران،
اشاره داشت. عوامل موثر بر توفیق تحصیلی از بعد تعلیم و تربیت، مسائل آموزشی، موضوع مورد مطالعه،  (۰۴31ان،همكار
های ارزشیابی، جو روانی آموزشگاه، تجارب ناخوشایند فراگیران درکلاس یا آموزشگاه، تعامل های تدریس، شیوهشیوه

د توجه است. عوامل فوق در تحقیقات مختلف مورد استفاده واقع شده شاگرد و معلم و روابط ناسالم کارکنان آموزشگاه مور
نمایند ازجمله این عوامل عبارتند از: محیط خانه، والدین، آموزش، بینی میاند که توفیق تحصیلی را پیشو نشان داده

. (۰۴1۰ازگاری )خیر،گرایی، خود ادراکی و سگرایی و برونهای شخصی مانند درونرابطه بین والدین، انگیزش، متغیر
گیرد که در یک های گوناگون خارج از نظام آموزشی را در برمیها و مولفهمجموعه وسیعی از پدیدهعوامل برون سازمانی 

. شونداجتماعی و همسالان بررسی می -بندی کلی در این قسمت تحت عنوان عوامل خانوادگی، محیطیبرداشت و تقسیم

                                                           
1 . Kyoshaba 

2 .Kerlinger & Pedhazur 

3.Walberg 
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6 .Furstenberg & Hughes 
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 2931ن شانزدهم، پاییز و زمستاشماره  هشتم، ریزی آموزشی، دورهدو فصلنامه مطالعات برنامه.        .09

 

های مختلفی ارائه شده های تحصیلی )عملكرد تحصیلی( نظریهاعی اقتصادی بر موفقیتدر خصوص تاثیر موقعیت اجتم
تر اند، زیرا هرچه فرهنگ خانواده به فرهنگ آموزشی نزدیکهای تحصیلی به هم وابستهاست. عوامل موثر بر موفقیت

تر است، ولی این عوامل فقیت بیشتری برای ادامه تحصیل بدهد احتمال موباشد و هرچه درآمد آن به جوانان امكان بیش
در مطالعات تربیتی همواره  (.۰۴1۱یابد )جمالی،کنند و اهمیت آنها برحسب جوامع تغییر میبه صورت مكانیكی عمل نمی

های خانودگی یافت شده است. بر طبق این داری بین عوامل موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی با زمینهارتباط معنی
شغل و تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی، کیفیت مسكن بر موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی  مطالعات عواملی چون

همچنین سطح سواد والدین، درآمد والدین و اشتغال والدین به عملكرد تحصیلی مرتبط  (.۰۴3۴گذارند)حجازی،تاثیر می
های انوادگی، مجموعه شرایط و زمینهدسته دیگر عوامل برون سازمانی موثر بر افت تحصیلی، به غیر از عوامل خ است.

اجتماعی و محیطی اثرگذار بر پیشرفت یا شكست تحصیلی فراگیران است. این عوامل به ویژه تاثیر منفی خود را در مقطع 
عملكرد تحصیلی متاثر از عواملی نظیر وضعیت  اقتصادی، اجتماعی و پیشینه دهد. متوسطه و دوران دانشگاه نشان می

های مشكلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مشكل مسكن، سطح درآمد پایین و شیوه( 2۱۱1اشد. )کیوشابا،بتحصیلی می
رسد که رابطه افت تحصیلی با تواند با افت تحصیلی یادگیرندگان رابطه داشته باشد و به نظر میگذران اوقات فراغت می

 (.۰۴33، مشكلات اقتصادی و اجتماعی و معضل مسكن مستقیم است )پاشایی

های داخلی و خارجی در زمینه وضعیت تحصیلی با هدف بررسی عوامل موثر بر آنها انجام گردیده است. برخی از پژوهش
دانشگاه علوم  ییماما یاندانشجو یلیتحص یتعوامل موثر بر وضع یبررس( در پژوهشی به ۰۴31) و همكاران ییباکو

 2/۰۴درصد در گروه متوسط و  ۴/11یف،در گروه ضعاز اعضای نمونه  درصد  7/۰۱ی پرداختند. نتایج نشان داد کهپزشك
 یتفاوت معنادار یو اقتصاد یو اجتماع یخانوادگ ی،سه گروه از نظر عوامل فرد یندرصد در گروه خوب قرار داشتند. ب

با دوستان  یارتباطارتباط با جنس مخالف و مشكل  ی،مشكلات خانوادگ یزانم ی،از نظر عوامل روان یول وجود نداشت
حضور در کلاس،  یبود. از عوامل آموزش یگراز دو گروه د یشترب یبه طور معنادار یفضع یانهمجنس، در گروه دانشجو

روحی و آسایش  .ندمطرح شد داریبرداشتن از مطالب ارائه شده در کلاس از عوامل موثر معن یادداشتو  یدرس ریزیبرنامه
عیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی گلستان پرداختند. نتایج ( نیز در پژوهشی به بررسی وض۰۴1۰)

نشان داد که وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان در این مطالعه نسبتا مطلوب بود اما نمرات انگیزه درونی دانشجویان در 
دانشكده  یاندانشجو یلیتحص یتوضع ( نیز به پژوهشی با عنوان۰۴1۰) و همكاران یجوهر سطح مناسبی قرار نداشت.

 یه،نمرات علوم پا یانگینمعدل، م ینب پرداختند. نتایج نشان داد که ۰۴33تا ۰۴1۰ هایسال یدانشگاه شاهد ط یپزشك
 یانگینمعدل، م ینبیده شد. معكوس د یهمبستگ یمعدل و تعداد مشروط ینارتباط معنادار و ب یو کارورز یکارآموز

 ۰از پژوهش های خارجی نیز ملامبو شت.دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دا یکارورزو  یکارآموز یه،نمرات علوم پا
( به تحلیلی بر چند عامل موثر بر عملكرد تحصیلی دوره مقدماتی بیوشیمی دانشگاه غرب هند پرداختند. نتایج 2۱۰۰)

معنا بودن رابطه اولویت یادگیری و نشان از معناداری ارتباط بین شرایط ورودی و جنس و سن بر عملكرد تحصیلی و بی 
( به بررسی عوامل موثر بر کیفیت عملكرد تحصیلی 2۱۰۰مدرک تحصیلی بر عملكرد تحصیلی داشت. فاروق و همكاران )

اقتصادی و سواد والدین بر تمامی عملكرد  -ی اهمیت تاثیر موقعیت اجتماعیآموزان پرداختند. نتایج مشخص کنندهدانش
آموزان، زان در موضوعاتی نظیر ریاضیات و انگلیسی، تأثیر بیشتر سواد والدین بر عملكرد تحصیلی دانشآموتحصیلی دانش

( به پژوهشی با عنوان سوابق اولیه بر 2۱۰۱و همكاران ) 2بهتر بودن عملكرد تحصیلی دختران از پسران بود. گارگر
بع درونی کنترل دانشجویان انتظارات دانشجویان را از عملكرد مورد انتظار دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد که من

کند و ادغام اجتماعی به طور معناداری خودپنداره تحصیلی را بینی میادغام اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و معدل پیش

                                                           
1 . Mlambo 
2 . Garger 



 02........واکاوی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان کنكور با استفاده از تكنیک آنتروپی شانون

 
 

تر از سطح فعلی کند. مفهوم خود پنداره تحصیلی به طور قابل توجهی ادراکات اولیه از نمره مورد انتظار را فرابینی میپیش
 کند. بینی میشود را پیشگیری میدانشجویان که با معدل اندازه

-از مطالعه پیشینه مشخص شد که عامل فردی به عنوان یک عامل اثر گذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان، شامل ویژگی

ای از عامل فردی در یر مولفهگردد. گاهی محققان عوامل روانی را به عنوان زهای دموگرافیكی نظیر سن، جنس و... می
نمایند. در این پژهش به نظر گرفته و در برخی موارد به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار جدای از عامل فردی مطرح می

ها و گستردگی معیارهای عامل روانی و اهمیت شناسایی تاثیرات آن بر عملكرد تحصیلی داوطلبان، دلیل وسعت مولفه
ها به عوامل درون بندیمستقل در قالب عامل روانی به این مهم پرداخته شود. در برخی دسته طورسعی گردید تا به

سازمانی اشاره گردیده که نظام آموزشی را مبنا قرار داده و سایر عوامل را در رابطه با آن مطرح سازمانی و عوامل برون
د نقشی بسیار اساسی در تعیین توفیق یا افت تحصیلی توانهای خود میمولفهکنند، لذا عامل آموزشی به همراه خردهمی

توان به عوامل اقتصادی، یادگیرندگان داشته باشد. به سایر عوامل نیز در زمره عوامل برون سازمانی اشاره شده که می
گی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی اشاره داشت. در این پژوهش مطابق با مبانی نظری هفت عامل فردی، روانی، خانواد

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به عنوان عوامل موثر بر عملكرد تحصیلی داوطلبان در نظر گرفته و بر اساس آن 
بندی و ارائه این عوامل در چارچوب مفهومی لازم بود تا این چارچوب مفهومی پژوهش حاضر تدوین گردید. پس از جمع

های موزشی رسیده و مشخص شود که چه عواملی با ماهیت رشتهعوامل از طریق مصاحبه به سمع و نظر خبرگان آ
مهندسی و همچنین مقاطع تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(  -آموزشی علوم انسانی، علوم پایه و فنی

ای قرار گیرند. از طرفی هر یک از عوامل فوق شامل بندی ویژهتناسب بیشتری داشته و سپس این عوامل مورد دسته
ی انجام مصاحبه با خبرگان آموزشی و اعضای هیأت ی بعد درنتیجهباشند که در مرحلهمعیارهای اساسی و مهمی می

 علمی و مطالعه اسناد بدست آمدند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . چارچوب مفهومی تحقیق۰شكل                                     
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 عامل آموزشی
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 پژوهش: روش 
گردید. گردآوری داده به روش کیفی )مطالعه موردی( انجام  ربردی و از لحاظ نحوهپژوهش حاضر از لحاظ هدف کا

هایی از یک پدیده در محیط طبیعی آن و از دیدگاه ی عمیق روی نمونهپژوهش موردی عبارت است از مطالعه".
مطالعه موردی را به ( انواع 2۱۱۴) ۰(. یان1۳7،ص: ۰۴1۱)گال و همكاران، "افرادی که در آن پدیده مشارکت دارند

(. از آنجاکه در این پژوهش سعی 2،2۱۱1بندی نموده است )کاسیو و اسمیتصورت توصیفی، اکتشافی و تبیینی طبقه
شد تا با انجام مصاحبه و بررسی اسناد عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان مشخص گردد، این پژوهش به روش 

های ت تعیین عوامل اصلی موثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان و ملاکجه. تحقیقات موردی اکتشافی انجام گردید

استفاده شد. جامعه آماری این مرحله از خبرگان و صاحبنظران آموزش عالی و  ۴ساختارمندمربوط به آنها از مصاحبه نیمه
لی علوم های تحصیتشكیل شد. معیارهایی نظیر: )عضو هیئت علمی در یكی از رشته اعضای هیئت علمی متخصص

، داشتن سابقه تدریس در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری،  ، علوم پایه و فنی مهندسیانسانی
ها، داشتن تجربه و آگاهی درباره وضعیت تحصیلی داوطلبان( به عنوان داشتن سابقه کار در  واحد آموزش دانشگاه

نفر گردید.جهت  ۰۱گیری هدفمند و مشتمل بر د با روش نمونهملاک انتخاب مصاحبه شوندگان قرار گرفت. این افرا
ها و نشانگرهای موثر در ارزیابی هر یک از عوامل وضعیت تحصیلی داوطلبان و تعیین اولویت و شناسایی جامع ملاک

 میزان اهمیت هر یک از عوامل و معیارهای شناسایی شده به بررسی اسناد و متون موجود پرداخته شد؛ اسناد در
های تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و نامههای ارزیابی تحصیلی موجود در کشور، پایاندسترس شامل )گزارش

های اطلاعاتی و مجموعه مقالات دکتری در حوزه ارزیابی وضعیت تحصیلی، مقالات داخلی و خارجی موجود در پایگاه
ها( بود که جامعه آماری این آزمون ورودی دانشگاههای اجرا شده در حوزه ارزیابی تحصیلی و منتشر شده از همایش

واحد مطالعاتی  ۳۴گیری در این مرحله به صورت نمونه در دسترس بود که تمامی مرحله را تشكیل دادند. روش نمونه
احتمالی و سوسازی موجبات کاهش سوگیریبه دست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. با بكارگیری رویكرد سه

های بخش کیفی فراهم گردید. بنابراین جهت پاسخگویی به سوال تحقیق از دو ابزار گردآوری یش اعتبار یافتهافزا
ساختمند و اسناد( استفاده شد، علاوه بر آن در حین اجرای ابزار فوق، سعی گردید تا زمان اطلاعات )مصاحبه نیمه

های لاعات مصاحبه و بررسی اسناد ادامه یابد. تحلیل دادهآوری اطدستیابی به همگونی نتایج و اشباع نظری، روند جمع
ای انجام شد. در حین مصاحبه مصاحبه نیمه ساختاریافته از طریق روش تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مقوله

شوندگان قرار گرفت و در نتیجه پنج مقوله عمده به عنوان عوامل موثر بر چهارچوب مفهومی مورد بحث با مصاحبه
تحلیل اسناد قویاً پنج عامل فوق را تایید نمود. سپس با بررسی وضعیت تحصیلی داوطلبان مطرح گردیدند که باز

های کیفی موجود در اسناد بر اساس محتوا و نزدیكی آنها با پنج مقوله عمده تعریف یكایک اسناد سعی شد تا سایر داده
به دست آمده از تحلیل اسناد شمارش و نرخ فراوانی و بسامد آنها  بندی گردند. در مرحله بعد خرده مقولاتشده و گروه

های بدست آمده و تعیین ضریب اهمیت و بار مورد توجه قرار گرفت. سپس از تكنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل داده
و تحلیل قرار  اطلاعاتی آنها استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تكنیک آنتروپی شانون مورد تجزیه

ها و نشانگرها بدست آمد. تكنیک آنتروپی شانون روشی گرفته و میزان اهمیت و بار اطلاعاتی هریک از عوامل، ملاک
ها را در مبحث تحلیل محتوا با نگاهی ها برگرفته شده است. این روش پردازش دادهجدید است که از تئوری سیستم

                                                           
1 . Yin 
2 . Xiao & Smith 
3 .semi- structured interviow 
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تر و معتبرتر عمل خواهد کرد. جهت ها در تحلیل محتوا بسیار قویلیل دادهکند. بر اساس این روش تحجدید مطرح می
 توان سه مرحله عمده زیر را ذکر کرد:شود. از جمله این مراحل میتحلیل محتوا مراحل مختلفی طی می

نتروپی شانون مرحله قبل از تحلیل )آماده سازی و سازماندهی(، بررسی مواد )پیام(، و پردازش نتایج کانون توجه روش آ
(. برای تشریح الگوریتم ۰۴3۱های جمع آوری شده از پیام است )آذر،بر مرحله سوم تحلیل محتوا یعنی پردازش داده

ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش شود. روش آنتروپی شانون لازم است که ابتدا پیام بر حسب مقوله
تحلیل هر عامل مؤثر در تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی ذکر گردیده  ها خواهد شد که درنتیجه، جدول فراوانی

 گیرد :است. این روش در سه مرحله انجام می
 گردند. ها ، بهنجار میدر مرحله اول: طبق فرمول ذیل، فراوانی

 
 

در مرحله دوم بار اطلاعاتی هر مقوله طبق فرمول ذیل مورد 
 محاسبه قرار گرفت:

 
 
 

 
در نظر گرفته شده است. در مرحله آخر میزان ضریب اهمیت هر نشانگر مطابق فرمول  m ،۳۴حاضر میزان در تحقیق 

 ذیل محاسبه گردید:

 
از تقسیم بار اطلاعاتی هر نشانگر بر مجموع بار اطلاعاتی کل نشانگرهای یک عامل، ضریب اهمیت هر نشانگر بدست 

 باشد. صورت درستی محاسبات برابر با یک میآید. مجموع ضریب اهمیت هر یک از عوامل در می
 

 

 :یافته های پژوهش

 
های مرتبط با سوال اول و دوم پژوهش: عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان در مقاطع یافته

های مختلف آموزشی )علوم انسانی ، مختلف تحصیلی)کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری( و رشته

 دامند؟مهندسی، علوم پایه( ک -فنی

فردی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، ) در پاسخ به سوال اول مصاحبه مبنی بر اینكه به غیر از عوامل

ی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی توان در زمرهچه عامل یا عوامل مهم دیگری را می( فرهنگی و آموزشی

 وق را تایید نمودند، به عوامل سیاسی، داوطلبان لحاظ نمود، مصاحبه شوندگان ضمن اینكه تمامی عوامل ف
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تحول و توسعه تكنولوژی، جغرافیایی و محیطی و عامل عقیدتی اشاره داشتند. این عوامل نیز به عنوان عناصر 

توانند در وضعیت تحصیلی داوطلبان ورود به مقاطع بالاتر موثر باشند که میاجتماعی می -کلان نظام محیطی

توانند به عنوان عوامل بازدارنده یا مقدم بر وضعیت تحصیلی داوطلبان به شمار آیند یباشند. این عوامل کلان م

-که گاهی به عنوان امتیاز و گاهی هم همچون مانعی برای رشد و پیشرفت تحصیلی داوطلبان محسوب می

ری هر یک گیهایی را برای اندازهدر طی فرایند مصاحبه از پاسخگویان خواسته شد تا شاخصگردند. همچنین 

-هایی را برای اندازهدر سوال دوم مصاحبه از پاسخگویان خواسته شد تا شاخص از عوامل فوق مطرح نمایند.

شوندگان اظهار داشتند که برای پاسخ به این سوال بهتر گیری هر یک از عوامل فوق مطرح نمایند، مصاحبه

ها در رابطه با هر یک از عوامل از شاخص است ادبیات نظری موجود مورد بررسی قرار بگیرد، ولی به برخی

گویای چگونگی کدگذاری و استخراج برخی  ۰جملات و عبارات مندرج در جدول به طور نمونه  .اشاره داشتند

باشد. با این توضیح که شواهد گفتاری همان رخدادها، وقایع و پدیده از مقولات و معیارهای مرتبط با آنها می

داری با مقولات مورد تحقیق دارند. در جدول ذیل وندگان هستند که ارتباط معنیموجود در کلام مصاحبه ش

بخشی از شواهد گفتاری شناسایی شده در حوزه عامل اقتصادی و شناسایی معیارهای مرتبط با آن آورده شده 

  است.

 هانمونه ای از تحلیل محتوای متن مصاحبه . ۰جدول 

 معیارهای مستخرج تصادیشواهد گفتاری مرتبط با عامل اق ردیف

ها در دیسیپلین شاخص هستند و پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالاتری دارند. مثلا بعضی رشته ۰

در علوم پایه، پزشكی شاخص است و در فنی مهندسی محبوبیت بیشتر نصیب برق و 

 کامپیوتر است و خواهان بیشتری دارند و این مسئله به خاطر بازار کار است.

بازار کار  اهمیت -

 رشته تحصیلی.

 

2 

از لحاظ اقتصادی کنكور دوره لیسانس یک بازی یا مافیا است. خانواده عامل موثری است 

های بهتری قبول شود که داوطلبان دانشگاهکند و باعث میکه داوطلب را ساپورت می

 باشد. تری برای قبولی داشتهبشوند، اگر امكانات اقتصادی نباشد فرد باید انگیزه قوی

تأثیر وضعیت معیشت -

و امكانات اقتصادی 

 برای قبولی داوطلبان.

 

سعی شد تا مقولاتی را که به عنوان شاخص از آنها استخراج گردیده به تفكیک عوامل،  2همچنین در جدول 
 مقاطع و رشته تحصیلی در جدول ذکر شود:
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 عوامل
 اقتصادی آموزشی خانوادگی فردی

اجتماعی و 

 یفرد فرهنگی

۰ 
علاقه و انگیزه 

 تحصیلی
زیر بنای فكری 

 خانواده

دشواری دوره 
آموزشی در مقطع 

 کارشناسی

 وضعیت معیشت

وجهه اجتماعی در 
داشتن درجات 
 تحصیلی بالاتر

 جو گروه آموزشی ترتیب توالد هدف فرد از تحصیل 2
زایی  اهمیت درآمد

 رشته تحصیلی

الگو برداری از 
موفقیت عملكرد 

ن و دوستا
 هاهمكلاسی

۴ 
استعداد فرد در رابطه 

 با رشته
تعداد فرزندان 

 خانواده

-شرکت در کلاس

های آمادگی 
 کنكور

 مشكلات اقتصادی

حمایت اجتماعی 
از تحصیل در 

ها و برخی رشته
 مقاطع

۳ 
بومی یا غیر بومی 

 بودن

تشویق خانواده در 
رابطه با ادامه 

 تحصیل

 ریزی گروهبرنامه
 آموزشی

 لیآینده شغ
وجود برابری 

های فرصت
 آموزشی در جامعه

 سطح خلاقیت فردی 7
آزادی جوان در 

انتخاب آینده 
 تحصیلی

صرف زمان جهت 
هدایت تحصیلی 

 داوطلب

بازار کار رشته 
 تحصیلی

 امید به آینده

 پشتكار و تلاش فرد 1
انتظارات خانواده از 

 فرزندان

امكانات آموزشی 
 دانشگاه

حمایت اجتماعی 
د علم و از تولی

 نوآوری

 سطح علمی داوطلبان 1
اجبار خانواده به 

 ادامه تحصیل

توانایی و تخصص 
 اساتید

ترس از رفتن به 
 سربازی

3 
آگاهی نسبت به 

 رشته
وضعیت مالی 

 خانواده

روش تدریس 
 اساتید

حمایت اجتماعی 
 از تحصیل

 تمایل به ازدواج 1
حمایت مالی 

 خانواده از دانشجو

 ارتباط و برخورد
 استاد با دانشجو

وجهه اجتماعی 
 رشته تحصیلی

 جنس ۰۱
محیط و جو 

 خانواده

۰۰ 
 سن

سطح سواد و 
 تحصیلات خانواده

۰2 
هدایت تحصیلی 

 فرزندان
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علوم پایه و  علوم انسانی دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی عوامل

-فنی

 ردیف مهندسی

۰ 
گیری در مورد تصمیم علاقه شخصی

-شته با توجه به علاقهر

 مندی

-محمل از فرار انگیزه

 قانونی های

 

آزادی علمی و 
 اندیشه

 

 مالی حمایت

2 

کنجكاوی برای 
 موقعیت جدید دانشگاه

دستیابی به پایگاه 
 اجتماعی بالاتر

انگیزه های فردی و 
 محیطی

تشویق و حمایت 
مدارس از  علوم 

 انسانی 

 انگیزه و علاقه
 فردی

۴ 
های شرکت در کلاس

 کنكور

فشار مسائل آموزشی در 
 هاهدایت  به برخی رشته

 معلومات کسب انگیزه
 بیشتر

 و سواد سطح شرایط بازار کار
 دانش

۳ 
رویی با بهجذابیت رو

 جنس مخالف

انگیزه دستیابی به 
 درآمدهای بالاتر

علاقه و انگیزه  علمی فضای
 علم اندوزی

 ذهنی خلاقیت

7 
حمایت اجتماعی از 

 هاهبرخی رشت

 امكانات جو سیاسی بهتر شغلی آینده نگیزه موفقیت در ازدواج
 پژوهشی

1 
 علمی جامعه با رتباط فرار از سربازی انرژی و شوق جوانی

 کشور از خارج

 فردی هوش

1 
ترغیب خانواده در 

 ورود به دانشگاه

 تحقیق امكانات فردی خلاقیت
 پژوهش و

3 
 انگیزه و علاقه فضای آموزشی

 تحصیلی

 کار بازار

1 
 رشته به علاقه

 تحصیلی

 اقتصادی شرایط

۰۱ 
 اجتماعی وجه و شأن
 بالاتر

 اجتماعی جایگاه
 رشته

 صنعت با ارتباط ایحرفه ریزیبرنامه ۰۰

۰2 
 به دستیابی انگیزه

 بالاتر درآمدهای

 مسئولیت بار از فرار ۰۴
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 های¬داوطلبان رشته یلیتحص تیعوامل مؤثر بر وضع یبندتیومرتبط با سوال سوم پژوهش: اول یهاافتهی

 یکارشناس ،ی)کارشناس یلیو علوم پایه( بر حسب مقاطع مختلف تحص یمهندس -یمختلف )علوم انسانی، فن

 ( به چه صورت است؟یارشد و دکتر

از  کیهر  یبایموثر در ارز نشانگرهای و ها¬جامع ملاک ییپژوهش حاضر علاوه بر مصاحبه، جهت شناسا در

حوزه  نیموجود در ا علمی اسناد مطالعه به ها¬اعتبار داده شیداوطلبان و افزا یلیتحص تیعوامل وضع
 جهی( که در نتیوزشآم ،یاقتصاد ،یو فرهنگ یاجتماع ،یخانوادگ ،یو روان یپرداخته شد. عوامل )فرد

 زیاسناد ن یشده بود، در بررس داوطلبان مشخص یلیموثر بر عملكرد تحص یمصاحبه به عنوان عوامل اساس
عوامل پرداخته و سپس به شمار  نیهر کدام از ا یارهایمع نییقرار گرفت. پس از آن به تع دییمورد تا

 یآنتروپ کیبا استفاده از تكن یفیک لیو تحل هیزاز آنها و بعد به تج کیهر  ینرخ فراوان نتعیی و ها¬مقوله

که در جداول  ندیو عوامل بدست آ ها¬اریاز مع کیهر  یر اطلاعاتو با تیاهم زانیشانون پرداخته شد تا م

 اند¬عوامل مورد بحث قرار گرفته کیبه تفك لیذ

 فردی عامل

. میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت معیارهای مربوط به عامل فردی۴جدول   

 ضریب اهمیت اطلاعاتی بار فراوانی نشانگرها
 

 ۱823 ۱83۴ 77۰ جنسیت
 ۱82۳ ۱81۱ 2۴۰ سن

 ۱827 ۱81۴ ۰12 تاهل
 ۱82۴ ۱811 ۰2۴ بومی

 ۰ 2812  فراوانی کل

 

معیار آن دارای مقادیر متجانس  ۳معیار در رابطه با عامل فردی بدست آمد که  3سند،  ۳۴و بررسی  از مطالعه
حلیل در رابطه با سایر بوده، لذا پس از به دست آمدن ماتریس بهنجار از فرایند تحلیل کنار رفتند. نتایج ت

( به معیار جنسیت داده شده و ۱83۴( و بار اطلاعاتی )۱823معیارها بیانگر این است که بیشترین ضریب اهمیت)
 ( اختصاص دارد.۱81۴( و بار اطلاعاتی )۱827اولویت دوم به معیار تأهل با ضریب اهمیت )

 خانوادگی عامل 

معیارهای مربوط به عامل خانوادگی . میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت۳جدول   

 ضریب اهمیت باراطلاعاتی فراوانی معیارها
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 ۱8۱۳ ۱8۰1 ۴ زناشویی مشكلات

 ۱8۱۰ ۱8۱1 11 درخانواده ارتباطات
 ۱8۱1 ۱821 1 فرزند از والد حمایت
 ۱8۱3 ۱8۴3 ۰۴ خانوادگی مشكلات میزان
 ۱8۱۳ ۱8۰1 ۴ رشته انتخاب در والدین نفوذ

 ۱8۱3 ۱8۴1 ۰7 وادهخان با زندگی
 ۱8۰۰ ۱8۳3 ۰2 تحصیلی عملكرد از والد انتظار

 ۱8۰۱ ۱8۳1 ۰7 خانواده پیوستگی گسستگی/خانواده ساختار
 ۱8۰2 ۱871 ۰7۴ خانواده اعضای سواد سطح
 ۱8۰۱ ۱8۳7 ۰۴ والدین تربیت نحوه و سبک

 ۱8۱۳ ۱8۰1 72 خانواده محیط و جو
 ۱8۱3 ۱8۴1 7۰ خانواده اعضای تعداد
 ۱8۰۱ ۱8۳1 11 والدین شغل

 ۰ ۳82۴  فراوانی کل

معیار آن دارای مقادیر  3معیار در رابطه با عامل خانوادگی بدست آمد که  2۰سند،  ۳۴و بررسی  از مطالعه
متجانس بوده، لذا پس از به دست آمدن ماتریس بهنجار از فرایند تحلیل کنار رفتند. نتایج تحلیل در رابطه با 

 سواد ( به معیار سطح۱871( و بار اطلاعاتی )۱8۰2بیانگر این است که بیشترین ضریب اهمیت ) سایر معیارها
( و بار ۱8۰۰تحصیلی با ضریب اهمیت ) عملكرد از والد خانواده داده شده و اولویت دوم به معیار انتظار اعضای

 ( اختصاص دارد.۱8۳3اطلاعاتی )

 امل  اقتصادیع

 و ضریب اهمیت معیارهای مربوط به عامل اقتصادی. میزان بار اطلاعاتی 7جدول 

 ضریب اهمیت اطلاعاتی بار فراوانی معیارها
 

 ۱8۰۳ ۱812 ۰1۴ اقتصادی وضعیت

 ۱8۰2 ۱87۱ 1 زندگی هزینه و نیازها تامین
 ۱8۰۱ ۱8۳۰ 73 شغلی طبقه و نوع

 ۱8۰۱ ۱8۳2 27 ماهیانه درآمد
 ۱8۱1 ۱821 77 شغلی انداز چشم
 ۱8۱7 ۱822 ۰1 شغل با صیلیتح رشته ارتباط
 ۱8۱1 ۱823 ۳ تحصیلی رشته با رابطه در کاری تجربه

 ۱8۱1 ۱821 ۴ شغلی امنیت

 ۱8۱۴ ۱8۰۰ 1 شغلی توانائی
 ۱8۱۳ ۱8۰1 ۴ شغلی پیشینه
 ۱8۱1 ۱8۴1 ۳ جامعه در اشتغال فرصت
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 ۱8۱3 ۱8۴7 7 رفاهی مسائل
 ۱8۱3 ۱8۴7 11 دانشجو اشتغال

 ۰ ۴811  فراوانی کل

 
معیار آن دارای مقادیر  1معیار در رابطه با عامل اقتصادی بدست آمد که  22سند،  ۳۴و بررسی  ز مطالعها

متجانس بوده، لذا پس از به دست آمدن ماتریس بهنجار از فرایند تحلیل کنار رفتند. نتایج تحلیل در رابطه با 
( به معیار وضعیت ۱812بار اطلاعاتی)( و ۱8۰۳سایر معیارها بیانگر اینست که بیشترین ضریب اهمیت )

( و بار ۱8۰2اقتصادی داده شده و اولویت دوم به معیار تأمین نیازها و هزینه زندگی با ضریب اهمیت )
 .( اختصاص دارد۱87۱اطلاعاتی )

 عامل اجتماعی فرهنگی

 فرهنگی -اعی.  میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت معیارهای مربوط به عامل اجتم1جدول             
 ضریب اهمیت اطلاعاتی بار فراوانی معیارها

 

 ۱8۱1 ۱823 ۳ سكونت محل از تحصیل محل دوری
 ۱8۱۳ ۱8۰1 ۴ اجتماعی های ارزش و انتظارات
 ۱8۱2 ۱8۱1 21 اجتماعی حمایت
 ۱8۱3 ۱8۴7 3 خانواده فرهنگی اجتماعی وضعیت
 ۱8۰۱ ۱8۳7 ۰21 اجتماعی وضعیت

 ۱8۱3 ۱8۴1 ۳ اجتماعی کنش در الاختل/افراد با سازگاری

 ۱8۰۱ ۱8۳2 27 اجتماعی طبقه

 ۱8۱7 ۱82۴ ۰3 زندگی محل جغرافیایی منطقه

 ۱8۱1 ۱821 ۳۱ قومیت
 ۱8۱1 ۱8۴1 1 فرهنگی شرایط
 ۱8۱1 ۱8۴3 ۰2 دیگران با ارتباط
 ۱8۱7 ۱82۴ ۰۰ مخالف جنس با ارتباط
 ۱8۰3 ۱811 ۰1۱ (خوابگاه خانواده، همراه)سكونت محل

 ۰ ۳8۴7  فراوانی کل

 
معیار آن دارای  2۴بدست آمد که  فرهنگی -اجتماعی معیار در رابطه با عامل ۴1سند،  ۳۴و بررسی  از مطالعه

مقادیر متجانس بوده، لذا پس از به دست آمدن ماتریس بهنجار از فرایند تحلیل کنار رفتند. نتایج تحلیل در 
 ( به معیار محل۱811( و بار اطلاعاتی)۱8۰3که بیشترین ضریب اهمیت )رابطه با سایر معیارها بیانگر اینست 

داده شده و اولویت دوم به معیارهای وضعیت اجتماعی و طبقه اجتماعی با  (خوابگاه خانواده، همراه)سكونت 
 ( اختصاص دارد.۱8۳7( و بار اطلاعاتی )۱8۰۱ضریب اهمیت )
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 روانی عامل

 ب اهمیت معیارهای مربوط به عامل روانی. میزان بار اطلاعاتی و ضری1جدول 

 ضریب اهمیت اطلاعاتی بار فراوانی معیارها
 

 ۱8۱1 ۱87۳ 2۴۳ پیشرفت انگیزه
 ۱8۱1 ۱87۳ 277 نفس عزت( خودکارآمدی)

 ۱8۱7 ۱8۳۱ ۰۰۱ اضطراب
 ۱8۱7 ۱8۳۰ ۰۰۱ عمومی سلامت
 ۱8۱۳ ۱8۴۰ ۰3 استعداد

 ۱8۱۳ ۱8۴۱ 12 هوش

 ۱8۱2 ۱8۰1 1 کوشی سخت
 ۱8۱2 ۱8۰7 ۳ اسنادی بکس

 ۱8۱7 ۱8۴3 ۴1 تحصیل به علاقه
 ۱8۱7 ۱8۴7 13 افسردگی

 ۱8۱1 ۱872 ۰۱7 روان سلامت
 ۱8۱1 ۱8۳1 27 شخصیت

 ۱8۱2 ۱8۰1 ۴ شكست از ترس
 ۱8۱۳ ۱823 ۳ عاطفی شرایط

 ۱8۱۰ ۱8۱7 2۰ مخدر مواد استعمال
 ۱8۱۳ ۱8۴۳ 23۰  فراشناختی آگاهی 

 ۱8۱۰ ۱8۰۱ 77 انتقادی تفكر
 ۱8۱۴ ۱822 ۰۱ جویی نظم خود

 ۱8۱۳ ۱8۴۰ ۴3 تنش تجربه/تنش
 ۱8۱۳ ۱8۴۳ 1 ذهنی توانائی

 ۱8۱2 ۱8۴۱ 7 هدفمندی
 ۱8۱۳ ۱8۰۳ ۴ تنهائی حس

 ۱8۱۰ ۱8۱7 2۴ خود شناخت
 ۱8۱2 ۱8۰7 ۳ زندگی فشار

 ۱8۱۰ ۱8۱1 ۰۳ استقلال
 ۱8۱۳ ۱8۴۱ ۴ دوستان
 ۱8۱۳ ۱821 ۰1 اجتماعی  کارکرد در اختلال

 ۰ 181۳  فراوانی کل
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 مقادیر دارای آن معیار 21 که آمد بدست با عامل روانی رابطه معیار در 7۳سند،  ۳۴ بررسی و مطالعه از
 با رابطه در تحلیل نتایج. رفتند کنار تحلیل فرایند از بهنجار ماتریس آمدن دست به از پس لذا بوده، متجانس

 معیارهای انگیزه به( ۱87۳)اطلاعاتی بار و( ۱8۱1) اهمیت ضریب ینبیشتر که اینست بیانگر معیارها سایر
 و( ۱8۱1) اهمیت ضریب معیار شخصیت با به دوم اولویت و شده روان داده پیشرفت، خود کارآمدی و سلامت

 .دارد اختصاص( ۱8۳1) اطلاعاتی بار

 آموزشی عامل

 عامل آموزشی. میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت معیارهای مربوط به 3جدول

 ضریب اهمیت اطلاعاتی بار فراوانی معیارها
 

 ۱8۱۳ ۱813 11۱ معدل
 ۱8۱۴ ۱81۰ 33 مردودی

 ۱8۱۰ ۱8۰1 ۴ خواندن درس به تمایل
 ۱8۱۰ ۱82۳ 21 درسی تكالیف انجام

 ۱8۱۰ ۱8۴۰ 1 مدرسه – دانشگاه محیط با آشنائی
 ۱8۱2 ۱8۳2 11 رشته به علاقه/رضایت

 ۱8۱۴ ۱817 ۰۳۰ تحصیلی رشته نوع

 ۱8۱۴ ۱812 ۰۳ مقطع

 ۱8۱2 ۱8۴3 2۱۴ پذیرش نوع
 ۱8۱2 ۱8۳7 72 علمی نمره

 ۱8۱۴ ۱81۳ 27۰ سهمیه
 ۱8۱۴ ۱812 211 پیشینه
 ۱8۱۴ ۱81۱ 2۱  علمی هیئت

 ۱8۱2 ۱8۳۴ ۳1 آموزشی دوره نوع
 ۱8۱2 ۱8۴3 21 گروه

 ۱8۱2 ۱8۴7 1 تحصیل به نگرش
 ۱8۱2 ۱8۴۴ 21 انتقالی

 ۱8۱۰ ۱8۰1 27  تحصیل ترک
 ۱8۱۰ ۱821 3 دیگر دانشگاه در شدن مهمان

 ۱8۱2 ۱8۳1 1۱ دیپلم نوع
 ۱8۱2 ۱8۳۴ ۴۳ تحصیل مدت طول

 ۱8۱۰ ۱82۴ ۰۰ اخراج میزان
 ۱8۱۰ ۱82۱ 23  اجرائی امور
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 ضریب اهمیت بار اطلاعاتی فراوانی معیارها
 

 ۱8۱۰ ۱8۴۱ ۳1 درسی واحد تعداد
 ۱8۱۰ ۱8۰7 ۳ بالاتر مقطع در قبولی

 ۱8۱ ۱8۱3 ۰2 انصراف
 ۱8۱۰ ۱8۰۳ ۰7 رشته تغییر
 ۱8۱2 ۱8۳3 12 تحصیلی ترم

 ۱8۱۰ ۱821 ۰7 قوانین با آشنائی
 ۱8۱۴ ۱871 3۰  ورودی

 ۱8۱۴ ۱87۳ ۰۳ آموزش شیوه
 ۱8۱۰ ۱8۰۳ ۴2 مشارکت در کلاس

 ۱8۱۰ ۱8۴۱ ۰1 کلاس در حضور
 ۱8۱2 ۱872 ۰۳ درسی ریزی برنامه

 ۱8۱2 ۱873 ۳7 شیآموز امكانات
 ۱8۱۰ ۱82۴ 1 مطالب از برداری یادداشت

 ۱8۱2 ۱8۳3 1۳ مقطع دو بین زمانی فاصله
 ۱8۱۴ ۱811 2۳ تحصیلی توانائی
 ۱8۱۴ ۱81۰ ۰۱ مطالعه مكان و زمان و میزان

 ۱8۱۴ ۱811 11 تحصیل محل دانشگاه
 ۱8۱۰ ۱8۱21 ۰۰7 مطالعه مهارت

 ۱8۱2 ۱8۳3 1۳ کنكور رتبه
 ۱8۱۰ ۱821 ۴ ن/ارزشیابیآزمو نقش

 ۱8۱۴ ۱871 222 مشروطی
 ۱8۱۰ ۱821 ۴ تحصیلی انگیزه
 ۱8۱۰ ۱821 3 پژوهشی فعالیت

 ۱8۱۰ ۱8۰1 ۴ شرایط ورودی
 ۱8۱2 ۱8۳۱ ۳۳ محیط آموزشی

 ۱8۱۰ ۱823 ۳ دورنمای ادامه تحصیل
 ۱8۱۰ ۱821 ۰2 علاقه به ادامه تحصیل

 ۱8۱۰ ۱8۰1 ۴ کارایی برنامه های آموزشی
 ۱ ۱8۱2 37 اضطراب امتحان

 ۱8۱۰ ۱821 ۴ تعامل استاد و دانشجو
 ۱8۱۰ ۱8۰1 ۴ مدیریت زمان
 ۱8۱2 ۱8۴7 7 برنامه مشاوره

 ۱8۱۰ ۱82۴ ۰۱۰ استفاده از اینترنت
 ۱8۱۰ ۱8۰۴ 2۰ کار بازار نیاز با متناسب آموزش

 ۱8۱۰ ۱8۰1 1۴ راهبرد یادگیری
 ۰ 2۰81۱  فراوانی کل
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 مقادیر دارای آن معیار ۳۰ که آمد بدست با عامل آموزشی رابطه معیار در 11سند،  ۳۴ بررسی و مطالعه از
 با رابطه در تحلیل نتایج. رفتند کنار تحلیل فرایند از بهنجار ماتریس آمدن دست به از پس لذا بوده، متجانس

 شده معیار معدل داده به( ۱813)اطلاعاتی  بار و( ۱8۱۳) اهمیت ضریب بیشترین که اینست بیانگر معیارها سایر
 دهند.پس از آن را به خود اختصاص می سایر معیارها اولویت و

 :بحث و نتیجه گیری

های اخیر کسب شناخت صحیح از عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان دانشگاه به یكی از مسائل مهم در در دهه
ترین عوامل اثرگذار، در تواند علاوه بر تعیین مهمل شده است. مطالعات این حوزه میریزی نظام آموزش عالی تبدیبرنامه

های ریزی و مدیریت برنامه آموزشی رشتههای آموزشی بهتر و ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود برنامهتدوین برنامه
زش دیده و کارآمد به جامعه و تحصیلی، جلوگیری از افت تحصیلی و به هدر رفتن بسیاری از منابع، عرضه نیروی آمو

گردد. عواملی که های آموزشی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری وری منابع مالی و انسانی در هر یک از دورهبهره
دهند طیف وسیعی از عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، وضعیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

گیرند. تحقیق حاضر سعی نمود تا با تعیین عوامل و نشانگرهای موثر بر وضعیت . را دربرمیتحصیلی، آموزشی و ..
های مختلف در سه مقطع تحصیلی به مسئله کیفیت و ارزیابی آموزش عالی یاری رساند. در تحصیلی داوطلبان رشته

 گیرد:ترین عناصر آن مورد بحث قرار میادامه بحث یكایک عوامل به همراه عمده
و متغیرهای فردی از جمله موارد مهمی هستند که به طور  باید گفت که خصوصیات شخصیتی در رابطه با عامل فردی

ای بر وضعیت تحصیلی داوطلبان داشته باشند. معیارها و عناصر این مولفه )همچون توانند تاثیر عمدهخاص و پنهان می
تواند باعث افت و...( به خودی خود به عنوان یک متغیر نمیجنسیت، سن، بومی یا غیر بومی بودن محل تحصیل، تأهل 

( در 2۱۰۰(، و ملامبو )2۱۰۰(. فاروق و همكاران )۰۴11راد،به نقل از قریش ۰۴31یا شكست تحصیلی گردد )تمنایی،
 اند و به نقش ویژه آن به عنوان یکپژوهش خود عامل فوق را از جمله عوامل موثر در وضعیت تحصیلی ذکر نموده

های تحصیلی توجه نشان دادند که یافته پژوهش با نتایج حاضر همسو است. عامل مهم در شناخت و توسعه کیفی برنامه
نشانگر برای ارزیابی این عامل در وضعیت تحصیلی داوطلبان  3شاخص و از تحلیل اسناد نیز  ۰۰از تحلیل مصاحبه، 

عیت تأهل، سایر معیارهای سن، جنسیت، بومی و غیر بومی نتیجه شد. با تحلیل نتایج، مشخص شد که به غیر از وض
 توانند به عنوان یكی از عوامل فردی مؤثر بر عملكرد تحصیلی داوطلبان مطرح شوند.بودن همگی می

های داری بین عوامل موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی با زمینههمچنین در مطالعات تربیتی همواره ارتباط معنی
گیری شخصیت افراد تاثیر خانواده به عنوان یكی از موثرترین عوامل در شكل (.۰۴3۴است )حجازی،خانودگی یافت شده 

ها نشان داده است که نوع ساختار، فرهنگ، تربیت، شود. نتایج پژوهشهای تحصیلی آنها فرض میگیریو جهت
توانند بر وضعیت تحصیلی افراد میوضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات و مشاغل والدین، تعداد فرزندان و... همه و همه 

( نیز در پژوهش خود عامل فوق را از جمله عوامل موثر در وضعیت تحصیلی ذکر 2۱۰۰موثر باشند. فاروق و همكاران )
های تحصیلی توجه نشان دادند اند و به نقش ویژه آن به عنوان یک عامل مهم در شناخت و توسعه کیفی برنامهنموده

نشانگر برای  21نشانگر و از تحلیل اسناد نیز  ۰2نتایج حاضر همپوشی دارد. از تحلیل مصاحبه،  که یافته پژوهش با
 ارزیابی این عامل در وضعیت تحصیلی داوطلبان نتیجه شد.
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مشكلات اقتصادی، مشكل مسكن،  (.2۱۱1باشد )کیوشابا،عملكرد تحصیلی متاثر از عواملی نظیر وضعیت  اقتصادی می
توانند با افت تحصیلی یادگیرندگان میوالدین، اشتغال والدین،بازار کار رشته تحصیلی، آینده شغلی و...  درآمدسطح درآمد،

های مرفه و هم طبقات محروم جامعه با سبب رابطه مستقیم داشته باشد. با این وجود افت تحصیلی هم در خانواده
ن عامل را به تنهایی در افت تحصیلی داوطلبان در نظر توان اینمی لذا (.۰۴33شود )پاشایی، شناسی متفاوتی دیده می

گرفت. عامل اقتصادی هم به طور خرد در سطح خانواده و هم به طور کلان در سطح جامعه بر وضعیت تحصیلی 
( در پژوهش خود عامل فوق را از جمله عوامل موثر در وضعیت 2۱۰۰باشد. فاروق و همكاران )گذار میداوطلبان تاثیر

اند و به نقش ویژه آن به عنوان یک عامل مهم در شناخت و ارزیابی موفقیت تحصیلی توجه نشان ذکر نمودهتحصیلی 
نشانگر برای  ۴۰نشانگر و از تحلیل اسناد نیز  7دادند که یافته پژوهش با نتایج حاضر همپوشی دارد. از تحلیل مصاحبه، 

 ارزیابی این عامل در وضعیت تحصیلی داوطلبان نتیجه شد.
های شناختی، همچون هوش، انگیزه، سلامت روان، مهارت هاییمولفهتوان گفت که در رابطه با عامل روانی نیز می

اضطراب، سازش نایافتگی رفتاری، شرایط عاطفی و... همه و همه از جمله مواردی هستند که مربیان تعلیم عزت نفس، 
گیرند. هر ساله مبالغ زیادی از بودجه ا موفقیت تحصیلی در نظر میای را برای آنها در رابطه با افت یو تربیت نقش ویژه

آموزش و پرورش و موسسات علمی پژوهشی صرف شناسایی و بررسی تاثیر و تاثر عوامل عاطفی و روانی بر وضعیت 
ارند. ای است که متخصصان برای این عامل در نظر دگردد که این مسئله حاکی از اهمیت ویژهتحصیلی دانشجویان می

گردد. در این معمولاً در بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی مسائل عاطفی و روانی در زمره عوامل فردی مطرح می
های دموگرافیكی افراد این دو عامل از یكدیگر جدا پژوهش جهت بررسی جامع معیارهای روانی و تفكیک آن از ویژگی

توانند بر عملكرد خاص به شناسایی معیارهای روانشناختی که میدر نظر گرفته شدند و در بررسی اسناد، به طور 
( ۰۴1۰) (، و جوهری و همكاران۰۴1۰(، باکویی و همكاران )2۱۰۱گارگر و همكاران )تحصیلی موثر باشند پرداخته شد.

نوان یک اند و به نقش ویژه آن به عدر پژوهش خود عامل فوق را از جمله عوامل موثر در وضعیت تحصیلی ذکر نموده
عامل مهم در شناخت و ارزیابی موفقیت تحصیلی توجه نشان دادند که یافته پژوهش با نتایج حاضر همپوشی دارد. از 

 نشانگر برای ارزیابی این عامل در وضعیت تحصیلی داوطلبان نتیجه شد. 7۳تحلیل اسناد نیز 
شكست وی دارد، اما دامنه و طبیعت تأثیر  شود که محیط فرهنگی فراگیر نقش اساسی در موفقیت یاهرچند گفته می

فرهنگ بر آموزش آسان برای بحث کردن و دشوار برای تحقیق کردن است. همواره معیارهایی همچون جو اجتماعی، 
هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی و ارزشی، بستر اجتماعی آموزش، حمایت اجتماعی از علم اندوزی و نوآوری و... در 

توانند بالقوه عامل پیشرفت یا ممانعت از وضعیت تحصیلی افراد حصیلی فراگیران مطرح است که میرابطه با وضعیت ت
( در پژوهش خود عامل فوق را از جمله عوامل 2۱۰۰، و فاروق و همكاران )(2۱۰۱گارگر  و همكاران )به شمار آیند. 

-امل مهم در شناخت و توسعه کیفی برنامهاند و به نقش ویژه آن به عنوان یک عموثر در وضعیت تحصیلی ذکر نموده

نشانگر و از تحلیل  1های تحصیلی توجه نشان دادند که یافته پژوهش با نتایج حاضر همپوشی دارد. از تحلیل مصاحبه، 
 نشانگر برای ارزیابی این عامل در وضعیت تحصیلی داوطلبان نتیجه شد. ۴1اسناد نیز 

کلاس درس، وسایل کمک آموزشی، جذابیت آموزشگاه، روابط اساتید و سایر محیط آموزشگاهی و  در عامل آموزشی نیز
-های تدریس، شیوهکارکنان دانشگاه با یادگیرندگان، تجارب ناخوشایند در کلاس یا دانشگاه، موضوع مورد مطالعه، شیوه

جمله مسائلی هستند که در های ارزشیابی، تجارب خوشایند یا ناخوشایند فراگیران درکلاس یا آموزشگاه و.... همگی از 
نشانگر را برای ارزیابی عامل آموزشی به دست آمد، از تحلیل  1شوند. از تحلیل مصاحبه، زمره عوامل آموزشی مطرح می

(، 2۱۰۰) نشانگر برای ارزیابی این عامل در وضعیت تحصیلی داوطلبان نتیجه شد. گارگر و همكاران، ملامبو 11اسناد نیز 
اند و به ( در پژوهش خود عامل فوق را از جمله عوامل موثر در وضعیت تحصیلی ذکر نموده۰۴1۰) باکویی و همكاران

نقش ویژه آن به عنوان یک عامل مهم در شناخت و ارزیابی موفقیت تحصیلی توجه نشان دادند که یافته پژوهش با 
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عامل در وضعیت تحصیلی داوطلبان نتیجه  نشانگر برای ارزیابی این 11نتایج حاضر همپوشی دارد. از تحلیل اسناد نیز 
 شد.

مقطع کارشناسی به عنوان اولین مقطع نظام آموزش عالی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان مقاطع 
شوند. معمولاً افراد از رده سنی متفاوتی در این سه مقطع تحصیلات تكمیلی در نظام آموزش عالی ایران شناخته می

شود. این مسئله باعث شده تا نوع نیازها و علائق فرگیران در یک د اما در خود مقاطع همگونی سنی دیده میحضور دارن
گیری آموزشی و علمی خاصی پیدا کنند. نتایج مقطع تحصیلی به هم شباهت داشته و تحت تاثیر عوامل فوق جهت

نظام آموزش و پرورش بیرون آمده، هنوز مصاحبه مؤید آن است که داوطلبان مقطع کارشناسی چون به تازگی از 
های علمی و اقتصادی به آن معنا که برای مقاطع تحصیلات تكمیلی وجود دارد، نداشته و های اجتماعی، دغدغهمسئولیت
های درونی قوی همچون انرژی و شوق جوانی، کنجكاوی نسبت به کشف موقعیت جدید دانشگاه، جذابیت از انگیزه

رویی و موفقیت در ها برای روبهای از طرف خانوادهرو شدن با جنس مخالف و حمایت عاطفی گستردهبهدانشگاه در رو
های تحصیلی برخوردارند، مسئله فوق ها و یا حمایت اجتماعی از قبولی برای برخی رشتهآزمون کنكور ورود به دانشگاه

های پرورشی نوع نگاه راحی دقیقی از برنامهاندرکاران آموزش وپروش با طحائز این نكته است که نیاز است دست
فراگیران را به مقطع کارشناسی بهبود بخشیده و با استفاده از راهكارهایی ارزش علم اندوزی و علاقه شخصی به 
تحصیل و یادگیری را در آنها گسترش دهند، تا بتوان نتایج بهتری را از عملكرد تحصیلی داوطلبان در مقطع کارشناسی 

اشت. اما نوع نگاه افراد در مقاطع تحصیلات تكمیلی به آموزش و تحصیل متفاوت بوده و فشارهای محیطی و انتظار د
شود تا دید متفاوت و تلاش و عملكرد متفاوتی را در برنامه تحصیلی خود دنبال کنند. هایدرونی باعث میعلائق و خواسته

کنند، نیازهای مشابهی رشد شروع به تحصیل و مطالعه میبه نظر خبرگان  معمولاً افرادی که در مقطع کارشناسی ا
همچون فرار از سربازی، دستیابی به پایگاه اجتماعی بالاتر، انگیزه موفقیت در ازدواج، انگیزه دستیابی به درآمدهای بالاتر 

داشته و به بیان شود تا نگاه متفاوتی به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و... روبه رو هستند که همین مسائل باعث می
باشند و موفقیت تحصیلی در این ی زندگی خود میپر کردن خلأها دیگر، عده کثیری از مطالعه این مقطع به دنبال

توان گفت این شود. میمقطع، به عنوان زندگی بهتر، شغل مناسبتر، درآمد بیشتر، شأن اجتماعی بالاتر و... تلقی می
رشناسی ارشد است. از اهداف اساسی آن مقطع این است که به پرورش افراد برداشت متفاوت از هدف اصلی مقطع کا

های تحصیلی بپردازد. در رابطه با مقطع دکتری نتایج مصاحبه جهت توسعه محور پژوهش در رابطه با هر یک از رشته
این مقطع بیشتر به دنبال  تر را نداشته و از تحصیل درهای پایینهای دورهبیانگر این است که این داوطلبان دیگر دغدغه

های فردی، گسترش ارتباط با مجامع علمی، آموزش و نقد دانش موجود، هایی نظیر بروز خلاقیتپاسخگویی به انگیزه
 باشند. ای و.....میریزی حرفهپیشرفت برنامه

ر وضعیت تحصیلی داوطلبان شد تا نظراتشان را درباره عوامل و معیارهای موثر بشوندگان خواسته میزمانیكه از مصاحبه
های علوم انسانی بیان دارند، نوعی وفاق در نظرات ایشان در اهمیت جو اجتماعی و نگاه جامعه نسبت به این رشته رشته

شد، این بود که داوطلبان چه در سطح کارشناسی و چه در مقاطع تحصیلات وجود داشت. آنچه که از نتایج برداشت می
رو نیستند. معمولاً این نگاه از نظام آموزش و پرورش یل در این رشته با حمایت اجتماعی روبهتكمیلی برای ادامه تحص

های علوم پایه و فنی مهندسی تشویق شده و همین باعث آموزان قوی به تحصیل در رشتهشروع شده و همواره دانش
آنچكه بیشتر از همه بر موفقیت تحصیلی  رسدشود. به نظر میها میحمایت بیشتر جامعه و نهادهای علمی از این رشته

-رود آزادی علم و اندیشه، حمایت اجتماعی و تشویق نهادهای آموزشی از رشتههای علوم انسانی به شمار میدر رشته

-ها و تشكیک نظرات است که باعث رشد و موفقیت در  تحصیل رشتههای علوم انسانی و آزادی در بیان نتایج پژوهش

رود. مسئله دیگری که بر وضعیت تحصیلی داوطلبان این رشته اهمیت دارد و امید و ی به شمار میهای علوم انسان
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های علوم پایه باشد. در رابطه با رشتههای علوم انسانی میباشد وضعیت بازار کار رشتهنگرش تحصیلی آنها اثر گذار می
گردد، لذا گسترش ارتباط با بخش صنعتی کشور می ها عایدهای این رشتهو فنی مهندسی چون معمولا نتایج و یافته

های دیگر دارد. عامل صنعت و تأمین نیازها و امكانات علمی پژوهشی نقش بیشتری در رشد این علوم نسبت به رشته
تری از لحاظ تحصیلی برای تواند وضعیت بسیار مطلوبموثر دیگر خلاقیت ذهنی است که در صورت توجه به آن می

ها فراهم باشد که حمایت مالی و شرایط اقتصادی این رشتهنتظار داشت. خبرگان اشاره داشتند که درصورتیداوطلبان ا
های مالی شود. شرایط بازار کار نیز در کنار حمایتانگیزه بالاتری برای ادامه تحصیل و موفقیت داوطلبان ممكن می

های علوم پایه باشد. امكانات پژوهشی رشتهندسی موثر میها بر وضعیت تحصیلی داوطلبان علوم پایه و فنی مهدانشگاه
تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر وضعیت تحصیلی داوطلبان موثر است. از طرفی جو و فنی مهندسی نیز می

گیرد که باید در رابطه با وضعیت تحصیلی ها در نظر میاجتماعی موجود، پایگاه اجتماعی خاصی را برای این رشته
 ها در نظر گرفته شوند.اوطلبان این رشتهد

 گردد:های حاصل از این پژوهش و آنچه بیان شد، پیشنهادات ذیل مطرح میبا توجه به یافته
شود مسئولان امر نتایج به دست آمده در رابطه با وضعیت تحصیلی هر یک از مقاطع تحصیلی پیشنهاد می -

داشته و بر اساس آن سعی در بهبود و توسعه معیارهایی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در نظر 
 توانند بر وضعیت تحصیلی داوطلبان تاثیر داشته باشند.داشته باشند که بیش از سایر عوامل می

ها، شناختی و... در سطح آموزش و پرورش و دانشگاههای آموزشی، فرهنگی، روانطراحی و تدوین برنامه -
گیران با توجه به معیارهایی که از ضریب اهمیت بالاتری از عمده عوامل و جهت بهبود وضعیت تحصیلی فرا

 های علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی برخوردارند.معیارهای تاثیرگذار بر رشته

های کیفی دهی به شاخصبندی و اولویتگیری چند معیاره جهت رتبههای تصمیمگردد تا از روشتوصیه می -
ی آموزشی علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی استفاده گردد و نظر اعضای هیئت علمی هاارزیابی گروه

 و نخبگان نسبت به میزان اهمیت هر یک از عوامل و نشانگرها به طور زوجی بررسی گردد.

های تحصیلی زیر مجموعه سه رشته تحصیلی )علوم انسانی، شود مسئولان امر، سایر خرده رشتهپیشنهاد می -
ها م پایه و فنی مهندسی( را به طور مجزا مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مجموعه مناسبی از ملاکعلو

ها های تحصیلی به بررسی وضعیت تحصیلی داوطلبان این رشتهو نشانگرهای خاص در هر یک از این رشته
 پرداخت.
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 :منابع
، ۰۰، دوره نشریه علوم انسانی الزهرا. وپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتویبسط و توسعه روش آنتر(. ۰۴3۱آذر، عادل )

 .۰-۰3، صص ۴1-۴3شماره 

(. بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مامایی ۰۴31باکویی، فاطمه؛ خیرخواه، فرزان؛ سلملیان، هاجر و امیدوار، شبنم )
 .۳۳-7۱دوره هفتم، شماره اول:  های توسعه در آموزش پزشكی،امگدانشگاه علوم پزشكی شهرستان بابل. 

بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجانات با رویكرد شناختی اجتماعی در کاهش اضطراب امتحان، (. ۰۴33، زهره )پاشایی
 د بهشتی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهی .استرس، افزایش عملكرد تحصیلی دانش آموزان دختر

ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و (. بررسی مقایسه۰۴31فر، محمدرضا؛ نیازی، محسن و امینی، محمد )تمنایی
 .۴1-72: 2۳سال چهاردهم، شماره  دانشور رفتار، دو ماهنامه علمی پژوهشیممتاز. 

 نشریه جامعه شناسی و علوم.های اجتماعیا نابهنجاری(. بررسی ارتباط وضعیت تحصیلی دانشجویان ب۰۴3۱جاراللهی، عذرا )
 .۰13-۰۳1: ۰1و ۰7های شماره اجتماعی،

گروه علوم تربیتی. دانشكده علوم  .پایان نامه دکتری .تاثیر موقعیت اجتماعی اقتصادی بر عملكرد تحصیلی (.۰۴1۱) احسان، جمالی
 .دانشگاه شهید بهشتیتربیتی و روانشناسی. 

های (. وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشكده پزشكی دانشگاه شاهد طی سال۰۴1۰واتی، علی و یوسفی، علیرضا )جوهری، زهرا، د
 .۰232-۰231، دوره یازدهم، شماره نهم، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. ۰۴33تا  ۰۴1۰

وزش ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان ریزی آموزشی در نظام آمبرنامههای (. بررسی مولفه۰۴31حاجی میر رحیمی، سید داوود )
 .77-1۰ ،11، شماره زراعت و باغبانیوزارت جهاد کشاورزی. 

اجتماعی در موفقیت تحصیلی و عملكرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه  -(. نقش عوامل اقتصادی۰۴3۴حجازی، یوسف )
 .21-۳2: 2۴شماره نامه علوم اجتماعی، تهران.

لقا استرس بر عملكرد حافظه فعال محرک های هیجانی در دو گروه با عملكرد تحصیلی قوی و ضعیف بررسی ا (.۰۴1۰) زهرا ،خیر
 .دانشگاه بهشتی و روانشناسی تربیتی . دانشكده علومروانشناسی . گروهپایان نامه کارشناسی ارشد ،در دو جنس

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی گلستان.  (. وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه۰۴1۰روحی، قنبر و آسایش، حمید )
 .۰72-۰71: ۴، دوره ۰2شماره  علوم پزشكی،

بینی عملكرد تحصیلی دانشجویان برخی (. بررسی میزان کارایی نمرات سراسری در پیش۰۴3۰سامانی، سیامک و جوکار، بهرام )
 .۰۴1-۰۳1، دوره هجدهم، شماره دوم،شیرازمجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه های تحصیلی دانشگاه شیراز، رشته

-(. دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد وضعیت تحصیلی دانشجویان دندانپزشكی دانشگاه۰۴1۰صادقی، مصطفی؛ باقریان، علی )

 1۴۱-12۰:  ۰۱شماره مجله آموزش در علوم پزشكی،های علوم پزشكی ایران. 

ثر بر انتخاب رشته و میزان رضایت دانشجویان در بین دانشجویان دانشكده فنی و مقایسه عوامل مو(.  ۰۴31فر، علی )نوینعنایتی
 نامه دانشكده علوم تربیتی دانشگاه تهران.پایان وم تربیتی دانشگاه تهران.دانشكده عل

احمدرضا نصر . ترجمه شناسی روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان(. ۰۴1۰)گال جویسو  بورگ، والتر ؛مردیت ،گال
  .دانشگاه شهید بهشتیو همكاران. تهران: نشر 

 .انشارات مدرسه(. تالیف گروه مشاوران یونسكو، ترجمه فریده مشایخ. ۰۴33)ریزی آموزشیفرایند برنامه
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An analysis of factors affecting educational status of volunteers using 

Shannon Entropy technique 

 

Gholamreza Shams1, Zahra Maarefvand2, Jalil Fathabadi3 
 

Abstract 
Aim: This study aimed at analyzing factors affecting educational status 

volunteers Entrance examination (humanities, technical and fundamental) at 

different levelsusing Shannon Entropy technique.  

Methodology: The study was functional-qualitaive (case study). Interviews and 

documents used to determine the effective indicators in the evaluation of 

educational status volunteers and to prioritize them. The content analysis was 

used to analyze the data. Using purposive sampling, 10 experts were selected for 

interview. Using the available sampling were examined 43 documents.  

Findings: Family, social, cultural, personal, psychological, economic and 

educational factors were identified asfactors affecting the educational status 

volunteers andindicators were considered forthesefactors.To prioritize results 

determined from the individual factor gender criteria, from the family factor the 

level of education of family members criteria, from the economic factors the 

economic situation criteria, from the psychological factor achievement 

motivation, self-efficacy and mental health criteria, from the socio-cultural 

factor location (home, dormitory) Criteria, from the educational factor grade 

point average criteria, allocated highest priority. 

Result: There are some criteria and factors that can influence the volunteers' 

educational status more than other factors. It is necessary to improve them 

according to each degree and field of study. 
 

 
Keywords: Educational status, education level, volunteer, discipline, 

ShannonEntropy technique 
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