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رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی
در دانشآموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
رحیم شبانی ،1سید صادق غالمی ،2حسین عیدی
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چکیده
این پژوهش ،با هدف بررسی رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانشجو معلمان رشته
آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام شده است .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .هرچند در
گردآوری دادهها ،روش تمام شماری به کار گرفته شد اما به علت ناقص بودن مدارک ،پرونده  272نفر بررسی
شد .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامۀ ویژگیهای جمعیت شناختی و معدل دیپلم و کارشناسی بود .برای تجزیهوتحلیل
دادهها ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و آزمون  tمستقل مورد استفاده قرار گرفت .نتایج پژوهش،
بیانگر رابطه معنادار بین عملکرد تحصیلی سوم متوسطه و دوره کارشناسی دانشآموختگان بود () P>0/001؛
تحلیل رگرسیون نشان داد  37درصد از واریانس مشاهدهشده در وضعیت عملکرد تحصیلی توسط معدل دیپلم
تبیین میشود ( F=151/98و ) P>0/001؛ همچنین بین عملکرد تحصیلی دانشآموختگان دختر و پسر تفاوت
معنادار وجود داشت ()P>0/001؛ بهطوریکه دختران در دوره متوسطه و کارشناسی ،عملکرد تحصیلی باالتری
نسبت به پسران داشتند .نتایج این پژوهش از یکسو در توسعه آگاهی مدیران برای برنامهریزیهای آتی و از سوی
دیگر برای بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان میتواند مؤثر باشد.
کلیدواژهها :عملکرد تحصیلی ،رشته آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان.

 .1استاد یار ،گروه علوم تربیتی ،پردیس شهید رجایی ارومیه  ،دانشگاه فرهنگیان  ،ایران.
 .2استادیار ،گروه ریاضی، ،پردیس شهید رجایی ارومیه  ،دانشگاه فرهنگیان  ،ایران ،نویسنده مسئول.rgolamie@yahoo.com ،

 .3استاد یار ،گروه علوم تربیتی ،پردیس شهید رجایی ارومیه  ،دانشگاه فرهنگیان  ،ایران.
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مقدمه
عملکرد تحصیلی شاخصی است که نشاندهنده وضعیت تحصیلی فراگیرنده است .یکی از عوامل مؤثر در
عملکرد تحصیلی که موردتوجه اندیشمندان آموزش و پروش بوده ،هوش است .به گفته سیف ( )1399وقتی
صحبت از دلیل موفقیت سرشار بعضی از دانش آموزان و عدم پیشرفت کافی تعدادی دیگر به میان میآید،
مهمترین علتی که به ذهن میرسد تفاوت هوشی آنان است (سیف .)1397 ،تحقیقات زیادی توانستهاند رابطه
هوشبهر و موفقیت در تحصیل را نشان دهند .هر چند این رابطه در مقاطع باالتر کمرنگتر میشود
(گنجی .)1397،البته امروزه نظریههای مربوط به هوشهای چندگانه ،دیدگاه مربوط به هوش یگانه را به چالش
کشیدند .میزان وراثتی و محیطی بودن هوش و ثبات آن در طول دورههای مختلف رشد از مباحث جنجالی در
دهههای گذشته بوده است .فراگیرانی که پیشینه تحصیلی موفقی دارند بهاحتمال بیشتری از آمادگی و ویژگیهای
ورودی مناسب شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی برای یادگیری درسهای جدید برخوردار هستند .ازنظر بلوم
( )1895ویژگیهای ورودی ،همان پیشنیازها یا آمادگیهای فرد برای یادگیری درس جدید است (نقل از سیف،
 .)1399در یک دستهبندی کلی عوامل مؤثر بر یادگیری و عملکرد تحصیلی را میتوان به دو دسته عوامل درونی
و بیرونی تقسیم کرد .برخی نظریههای در حوزه روانشناسی پرورشی مانند نظریههای رفتاری بر نقش محیط و
انگیزش بیرونی در یادگیری و عملکرد تحصیلی تأکید دارند .در کشور ما دانش آموزان در دوره دبیرستان برای
یادگیری ،انگیزههای قوی قبولی در کنکور و استخدام را دارند که پس از قبولی در دانشگاه این انگیزه فروکش
میکند؛ اما همچنان انگیزه های درونی و بیرونی متعددی برای تحصیل وجود دارد .انگیزش در دو سطح قابل
بررسی است :عمومی و اختصاصی .به گفته کریمی ( )1397تفاوت این دو نوع انگیزش در این است که انگیزش
عمومی در درون دانشآموز است و حاصل تاریخچه درازی از تجربیات او با درس و کالس است ،اما انگیزش
اختصاصی بیشتر بستگی به معلم و محتوای درس دارد .این انگیزه بیشتر در کنترل معلم است و میتواند آن را با به
کار بردن راهبردهای خاصی تغییر دهد .انگیزش عمومی ،اگرچه غیرقابل تغییر نیست ،وقت و تالش بیشتری
میطلبد تا تغییر کند (کریمی .)1397،نظریهپردازان حوزه یادگیری در دهههای اخیر بر نقش عوامل درونی در
عملکرد تحصیلی بیشتر توجه کردند ،ازجمله نظریه بندورا بر تعامل عوامل درونی و بیرونی در یادگیری تأکید
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دارد؛ باوجوداین ،سؤال این است که این عوامل تا چه میزان در طول زمان از ثبات برخوردار هستند و به تداوم
عملکرد تحصیلی موفق فرد در دانشگاه کمک می کنند؟
تحقیقات زیادی نقش ویژگیهای فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی و دانشگاهی در عملکرد تحصیلی
دانشجویان بررسی کردند .شواهد حاکی است که صفات شخصیتی (چامورو پرموزیک و فرنهام 2003 ،1به نقل
از شکری ،)1399 ،هوش اجتماعی (ساکسنا و جین ،)2013 ،2هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی (غفاری و خانی،
 ،)1382سرسختی روانشناختی (وردی ،)1390 ،انتظارات (بایرن و فلود )2009 ،3و کمالگرایی مثبت (آلیسون،1
 ،2005پورسید )1380 ،با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؛ اما در همه موارد این سؤال مطرح است که این
عوامل تا چه میزان پایدار یا ناپایدار هستند و چه میزان تحت تأثیر شرایط محیطی و موقعیتهای آموزشی قرار
میگی رند؟ با توجه به اینکه دانشجویان از نظر رشد جسمی و روانی و همچنین از نظر آموزشی و برنامه درسی
شرایط متفاوتی را نسبت به دوره دبیرستان تجربه میکنند این سؤال مطرح میشود که آیا عملکرد تحصیلی موفق
در دبیرستان در دانشگاه نیز تداوم مییابد؟ یکی از متغیرهایی که در پاسخ به این سؤال مورد توجه پژوهشگران
واقعشده رابطه پیشینه تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشگاه است.
دسترنج ،بلوکی و مؤذن ( )1381در بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
بستک نشان دادند معدل دیپلم نقش مهمی در افت تحصیلی دانشجویان داشته است .به صورتی که دانشجویانی
که در دوره دبیرستان معدل بیشتری داشتند در دانشگاه نیز موفقیت بیشتری را نشان دادند و بالعکس.
ده بزرگی و موصلی ( )1379در مطالعه علل افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،دانشجویان را بر اساس معدل دانشگاهی و تعداد ترمهای مشروطی به دو گروه موفق (معدل باالی  19و
فاقدترم مشروطی) و ناموفق (معدل زیر  11و بیش از یکترم مشروطی) تقسیم شدند .این پژوهش نشان داد که
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معدل دوران متوسطه ،میزان عالقه به پزشکی و سطح تحصیلی والدین در دانشجویان موفق از دانشجویان ناموفق
باالتر بود.
حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم ( )1399در پژوهشی با عنوان «بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در
مقایسه با پسران در استانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی» ،نشان دادند که انگیزه تحصیل در دختران بیشتر
و نگرش آنان نسبت به تحصیل مثبتتر است.
ذکایی ( )1399در تحقیقی که بهمنظور سنجش گرایش دانشآموزان نسبت به ارزشهای تحصیلی انجام
داد نتیجه گرفت که عالقه به تحصیل در دختران بهطور معناداری از پسران بیشتر است ،میل و انتخاب شخصی در
آنها برای ورود به دانشگاه بیشتر است ،با تفاوت معناداری بیش از پسران تمایل به ادامه تحصیالت خود ،صرفنظر
از فرصتهای شغلی دارند و نیز از انگیزهی باالتری برای کسب مدارج عالی تحصیلی برخوردارند.
در سالهای اخیر با توجه به بازار کار مطلوب و موقعیت حرفهای رشته آموزش ابتدایی ،دانشجویان این
رشته با پیشینه تحصیلی متفاوتی در دوره دبیرستان وارد این رشته تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان شدهاند .یکی از
مالکهای ورود شرط معدل دیپلم است.
دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی ،یکی از دورههای آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری است که هدف آن تربیتمعلمانی است که واجد شایستگیهای الزم جهت اشتغال به فعالیتهای
آموزشی و پرورشی در دوره ابتدایی باشند (برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه
فرهنگیان .)1385 ،طول دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی چهار سال است و ارائه واحدها در هر نیم
سال بر اساس آییننامه آموزشی مربوطه خواهد بود .هر نیمسال تحصیلی شامل  19هفته آموزشی است .برای هر
واحد درسی نظری  19ساعت ،برای هر واحد درسی عملی  32ساعت ،برای هر واحد درسی کارگاهی  19ساعت
و برای هر واحد کارورزی  91ساعت منظور شده است .همچنین ساعت درس کارنمای معلمی (پروژه) به تشخیص
استاد راهنما خواهد بود .تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی  150واحد
است .از این تعداد  27واحد دروس عمومی 15 ،واحد دروس تربیت اسالمی 19 ،واحد دروس تربیتی و  80واحد
دروس تخصصی است.
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برنامهریزی برای ارتقای عملکرد تحصیلی در دانشجویان از اهمیت خاصی برخوردار است .به نظر گرانکی
و وسلی )2005( 1عملکرد تحصیلی دانشجویان نهتنها برای خود دانشجویان و خانواده آنها مهم است بلکه برای
مسئوالن و تمام افرادی که به پیشرفت و توسعه جامعه عالقهمند هستند ،حائز اهمیت است.
عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان یکی از مالکهای کارایی نظام آموزشی در مدارس و
دانشگاه محسوب میشود؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی میتواند زمینه را برای برنامهریزی و
اخذ تصمیمات مناسب در افزایش کیفیت نظام آموزشی فراهم سازد .با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش با
هدف تعیین رابطه عملکرد تحصیلی دانشآموختگان رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان با عملکرد
تحصیلی آنها در سال سوم متوسطه به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است :معدل دیپلم تا چه میزان عملکرد تحصیلی
در دوره کارشناسی را پیشبینی میکند؟ همچنین بهعنوان یک سؤال فرعی آیا بین عملکرد تحصیلی دختران و
پسران در سال سوم متوسطه و دوره کارشناسی تفاوت معناداری وجود دارد؟ بهعبارتدیگر آیا عملکرد تحصیلی
دانشآموختگان رشته آموزش ابتدایی در دورههای متوسطه و کارشناسی از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری دارد؟

روش
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها از نوع توصیفی همبستگی
است .پژوهشگران در این تحقیق صرفاً از دادههای موجود در پرونده دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان ورودی
سال  1381استفاده کردند .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشآموختگان ورودی بهمن  1381در رشته
آموزش ابتدایی پردیس شهید رجایی و پردیس عالمه طباطبایی استان آذربایجان غربی بودند؛ هرچند در
گردآوری دادهها از روش تمام شماری استفاده شده است ولی چون تعدادی از پروندهها به علت ناقص بودن قابل
دسترسی نبوده است لذا پرونده  272نفر شامل  121دختر و  151پسر بررسی شده است.

Graunke & Woosley
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در این تحقیق منظور از عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و در دانشگاه ،معدل کل دانشآموختگان در
دوره متوسطه و دوره کارشناسی میباشد .در تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی
مستقل با استفاده از نرمافزار  SPSS-20استفاده شده است.

یافتهها
در پژوهش حاضر ،معدل دیپلم بهعنوان متغیرهای پیشبین عملکرد دوره کارشناسی انتخاب گردید .جدول
 ،1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  : 1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ()n=272
انحراف

متغیر

میانگین

معدل دیپلم

17/12

1/52

19/89

1/00

دوره

معدل
کارشناسی

استاندارد

چولگی

کشیدگی

کمترین

بیشترین

-0/11

-0/98

11/02

18/90

-0/05

-0/53

11/93

18/31

با توجه به جدول ( ،)1قدر مطلق چولگی و کشیدگی برای تمامی متغیرها کمتر از  1است؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال میباشد و میتوان از آزمونهای پارامتریک مانند آزمون همبستگی پیرسون
برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و آزمون رگرسیون همزمان برای بررسی میزان پیشبینی متغیر پیشبین
استفاده کرد .همچنین از آزمون ت ی مستقل برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین متغیرها به لحاظ جنسیت
و مشخص نمودن میزان تفاوت بین متغیرها به لحاظ جنسیت استفاده خواهد شد .جدول ( ،)2ضریب همبستگی
متغیرهای پژوهش و خالصه مدل رگرسیونی را نشان میدهد.
جدول  :2جدول خالصه مدل
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

1

0/90

0/37

پیشبینی کننده (ثابت) ،معدل سال سوم
متغیر وابسته :معدل دوره کارشناسی

ضریب تعیین
اصالحشده
0/39

دوربین -واتسون
1/73
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بر اساس جدول ( ،)2مقدار ضریب تعیین مدل برابر  0/37است ،یعنی  37درصد تغییرات معدل دوره
کارشناسی توسط مدل موردنظر ناشی میشود ،همچنین ضریب همبستگی مدل برابر  0/90است .مقدار دوربین-
واتسون برابر  1/73به دست آمد که نشاندهنده قابلیت انجام رگرسیون برای دادهها میباشد.
جدول  :3تحلیل واریانس مدل رگرسیونی عملکرد تحصیلی دوره متوسطه و دوره کارشناسی
منبع

مجموع مربعات

درجات
آزادی

میانگین
مربعات

رگرسیون

88/91

1

88/91

مانده

173/98

270

0/913

کل

273/31

271

آماره F

151/98

سطح
معناداری

0/001

پیشبینی کننده (ثابت) ،معدل سال سوم
متغیر وابسته :معدل دوره کارشناسی
همانگونه که در جدول ( ،)3مشاهده میشود مدل رگرسیونی موردنظر معنادار میباشد .زیرا آماره آزمون
 Fو سطح معنیداری آن از مقدار مفروض  α=0/05کوچکتر است ،بنابراین فرض عدم معناداری مدل رگرسیونی
رد میشود.
جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی عملکرد تحصیلی دوره کارشناسی
ضرایب استاندارد نشده
متغیرها

ضریب

انحراف
استاندارد

مقدار ثابت

10/023

0/590

دیپلم

0/389

0/032

ضریب
استانداردشده

0/901

آماره t

سطح
معناداری

17/811

0/001

12/119

0/001

متغیر وابسته :معدل کارشناسی

ضرایب رگرسیون نشان میدهد معدل دیپلم متوسطه میتوانند بهطور معنیداری عملکرد دوره کارشناسی
دانشجویان را پیشبینی کنند.
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جدول  :5آمار توصیفی عملکرد تحصیلی دوره کارشناسی بر حسب جنسیت
انحراف

متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

معدل دیپلم

دختر

121

19/21

1/29

پسر

151

19/77

1/10

دختر

121

17/52

0/98

پسر

151

19/51

0/99

معدل کارشناسی

معیار

جدول  :6نتایج آزمون  tمستقل مقایسه عملکرد تحصیلی دوره کارشناسی بر حسب جنسیت
تفاوت

متغیر

میانگین

تفاوت
انحراف
معیار

معدل دیپلم

1/19

0/19

معدل کارشناسی

1/01

0/11

آ
ماره t

درجه
آزادی

0
8/5

9
1

8/0

29/99

270

سطح
معنیداری

تفاوت سطح اطمینان %85
حداقل

حداکثر

0/001

1/111

1/790

0/001

0/782

1/212

همانگونه که جدول ( )9نشان میدهد ،نتایج آمارههای  tوابسته معدل دیپلم متوسطه ( p=0/001؛)t= 8/05
عملکرد تحصیلی کارشناسی ( p=0/001؛ )t= 8/10مثبت و معنیدار بود .در نتیجه میتوان بیان کرد عملکرد
تحصیلی دانشآموختگان دختر و پسر در دوره سال سوم متوسطه و کارشناسی تفاوت معنیداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
عملکرد تحصیلی ساختاری چندوجهی در نظر گرفته میشود که شامل حوزههای مختلف از یادگیری است.
زمینه عملکرد تحصیلی دانشجویان بسیار جامع است و شامل تنوع گستردهای از نتایج آموزشی و شرح آن توسط
شاخصهای مورد استفاده در سنجش تعیین میشود .هدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد تحصیلی در سال
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سوم متوسطه با عملکرد تحصیلی در دوره کارشناسی دانشآموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
بود.
نتایج تحقیق نشان داد که بین عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در نمونه تحقیق ،رابطه
مثبت وجود دارد .رابطۀ بین عملکرد تحصیلی در دانشگاه و پیشینۀ تحصیلی در دبیرستان در پژوهشهای مختلف
(از جمله دسترنج ،بلوکی و مؤذن1381 ،؛ ده بزرگی ،غالمرضا و موصلی ،حیدرعلی 1391 ،و ارامنیرات)2009 ،
تائید شده است .در تبیین این یافته میتوان گفت که دانشآموزانی که در تحصیل موفقتر هستند انگیزه عمومی
برای یادگیری دارند این انگیزه کمتر تحت تأثیر شرایط کالس ،پایه و دوره تحصیلی قرار میگیرد ،بنابراین در
ادامه تحصیل و دورههای تحصیلی بعدی نیز موفق عمل میکنند؛ همچنین پیشرفتهای تحصیلی ،خودکارآمدی
تحصیلی دانش آموزان را افزایش میدهد و با افزایش خودکارآمدی تحصیلی ،تحصیل در دانشگاه را نیز با موفقیت
بیشتری طی میکنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد تحصیلی دانشآموختگان دختر بیشتر از پسر در دوره سال سوم
متوسطه و کارشناسی است .این یافته با نتایج تحقیق حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم ( ،)1399ذکایی ( )1399مبنی
بر انگیزه تحصیل بیشتر دختران و نگرش مثبتتر آنان نسبت به تحصیل همسو است .در تبیین این یافته ،افزایش
انگیزه و عملکرد تحصیلی دختران در تحصیالت دانشگاهی را به اعتماد خانوادهها به محیط آموزشی دانشگاهها
میتوان نسبت داد بهویژه محیطهای کاری در حرفه معلمی عرصهای برای ظهور تواناییها و خالقیتهای زنان
همراه با حفظ ارزشهای دینی و مذهبی فراهم میکنند.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که نمونه از دانشجویان دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در استان آذربایجان غربی بوده که این امر تعمیم نتایج بهدستآمده را محدود
میکند .با توجه به اینکه عملکرد تحصیلی باالی دانشجویان یکی از هدفهای مهم نظام آموزشی عالی هر کشوری
است ،پیشنهاد میشود پژوهشهای دقیقتری برای بررسی ارتباط پیشینه تحصیلی و ویژگیهای جمعیت شناختی
با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشتههای مختلف در سایر استانها و در یک نمونه بزرگتر انجام شود.
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در این پژوهش ،معدل دیپلم 37 ،درصد تغییرات معدل دوره کارشناسی را پیشبینی میکند .این امر بیانگر
تأثیر عوامل دیگری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان است که تالش برای شناسایی این متغیرها ضروری است؛
بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی مؤلفههای دیگر انگیزشی ،شناختی و جمعیت شناختی موردمطالعه
قرار گیرد.
درمجموع ،نتایج این پژوهش میتواند تلویحات مهمی برای تحقیقات آتی ،آموزشوپرورش ،دانشگاه
فرهنگیان و پذیرش دانشجویان داشته باشد ،لذا پیشنهاد میشود شرط معدل دیپلم بهعنوان یکی از شرایط مهم
پذیرش برای داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شود .همچنین مشاوران مدارس در راهنمایی و
هدایت تحصیلی نقش پیشینه تحصیلی برای موفقیت در رشته آموزش ابتدایی را مد نظر قرار دهند.
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