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 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي تخصصي آموزشـ فصلنامه علمي
 1395پاييز، شماره هفتم، سال دوم

د و در وره كارشناسيرابطه عملكرد تحصيلي در دوره متوسطه

 آموختگان رشته آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان دانش

3حسين عيدي،2سيد صادق غالمي،1رحيم شباني

 چكيده
و دوره كارشناسـي در دانشـجو،اين پژوهش با هدف بررسي رابطه عملكرد تحصيلي در دوره متوسطه

روش پـژوهش توصـيفي از نـوع معلمان رشته آموزش ابتـدايي دانشـگاه فرهنگيـان انجـام شـده اسـت. 

نـاقص علـت بـه شماري به كار گرفته شد امـا تمام روش،ها چند در گردآوري داده همبستگي بود. هر

هاي جمعيت شناختي ويژگييهپرسشنام،گيري نفر بررسي شد. ابزار اندازه 272پرونده،بودن مدارك

و كارشناسـي بـود. بـراي تجزيـه  تحليـل،ضـريب همبسـتگي پيرسـون،هـا وتحليـل دادهو معدل ديـپلم

و آزمون  بيانگر رابطه معنادار بين عملكرد،مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهشtرگرسيون

و دوره كارشناسي دانش )؛ تحليـل رگرسـيون نشـانP>001/0( آموختگان بـود تحصيلي سوم متوسطه

 شـودميد تحصيلي توسط معدل ديپلم تبيين شده در وضعيت عملكر درصد از واريانس مشاهده37داد

)89/154 F= 001/0و<Pو پسر تفاوت معنادار)؛ همچنين بين عملكرد تحصيلي دانش آموختگان دختر

و كارشناسـي طـوري)؛ بـهP>001/0( وجود داشت عملكـرد تحصـيلي،كـه دختـران در دوره متوسـطه

ســو در توسـعه آگــاهي مـديران بــراي بـاالتري نســبت بـه پســران داشـتند. نتــايج ايـن پــژوهش از يـك 

مي ريزي برنامه و از سوي ديگر براي بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان  تواند مؤثر باشد. هاي آتي

 دانشگاه فرهنگيان.،رشته آموزش ابتدايي،عملكرد تحصيلي:ها كليدواژه

 پرديس شهيد رجايي دانشگاه فرهنگيان اروميه.، استاد يارگروه علوم تربيتي1
 نويســــنده مســــئول)(د رجــــايي دانشــــگاه فرهنگيــــان اروميــــه اســــتاديارگروه رياضــــي پــــرديس شــــهي2
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 مقدمه

. يكـي از دهنـده وضـعيت تحصـيلي فراگيرنـده اسـت عملكرد تحصيلي شاخصي است كه نشان

و پـروش بـوده  هـوش،عوامل مؤثر در عملكرد تحصيلي كـه موردتوجـه انديشـمندان آمـوزش

و آمـوزان دانـش ) وقتي صحبت از دليل موفقيـت سرشـار بعضـي از 1388( است. به گفته سيف

رسـد تفـاوت ين علتي كه بـه ذهـن مـيتر مهم،آيد عدم پيشرفت كافي تعدادي ديگر به ميان مي

درتيـ موفقو بهـر هـوش رابطـه انـد توانستهياديز قاتي). تحق1387،سيف( هوشي آنان است

).1387،يگنجـ( شودميتر رنگ كم باالتر مقاطع در رابطهنيا چند هر.دهند نشانراليتحص

ديدگاه مربوط به هوش يگانه را به چـالش،هاي چندگانه هاي مربوط به هوش البته امروزه نظريه

و و ثبـات آن در طـول دوره كشيدند. ميزان وراثتي از محيطي بودن هـوش هـاي مختلـف رشـد

هاي گذشته بوده اسـت. فراگيرانـي كـه پيشـينه تحصـيلي مـوفقي دارنـد مباحث جنجالي در دهه

و ويژگي به و روانـي حركتـي،هاي ورودي مناسب شـناختي احتمال بيشتري از آمادگي عـاطفي

ا براي يادگيري درس ،يهـاي ورود ) ويژگـي 1965( نظـر بلـومزهاي جديد برخـوردار هسـتند.

جديريادگييهاي فرد براا آمادگيينيازها همان پيش ). 1388،نقـل از سـيف(د اسـتيدرس

و عملكـرد تحصـيلي را مـي در يك دسته تـوان بـه دو دسـته بندي كلي عوامل مؤثر بر يادگيري

و بيروني تقسيم كـرد. برخـي نظريـه  پرورشـي ماننـد ناسـيش روانهـاي در حـوزه عوامل دروني

و عملكـرد تحصـيلي تأكيـد نظريه و انگيـزش بيرونـي در يـادگيري هاي رفتاري بر نقش محـيط

در انگيزه،در دوره دبيرستان براي يادگيري آموزان دانشدارند. در كشور ما  هـاي قـوي قبـولي

و استخدام را دارند كـه پـس از قبـولي در دانشـگاه ايـن انگيـزه فـروكش مـي  امـا كنـد؛ كنكور

و بيروني متعددي براي تحصـيل وجـود دارد. انگ همچنان انگيزه زش در دو سـطح يـ هاي دروني

ا 1387( . به گفته كريمييو اختصاصيعموم: استيقابل بررس زشيـن دو نـوع انگ يـ ) تفـاوت

ا و حاصـل تار در درون دانـشيزش عمـوميـه انگكـن اسـتيدر ازيخچـه درازيآمـوز اسـت

ويتجرب و محتـوايشـتر بسـتگيبيزش اختصاصـياما انگ،الس استكات او با درس يبـه معلـم

ا بين انگيدرس دارد. دريزه ميكشتر و يار بـردن راهبردهـا كـ تواند آن را با بـه نترل معلم است
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تغ،يزش عمومير دهد. انگييتغيخاص نيياگرچه غيرقابل ب،ستير و تالش طلبـدمييشتريوقت

نظ1387،يميرك(ندكرييتا تغ هاي اخيـر بـر نقـش عوامـل پردازان حوزه يادگيري در دهه ريه).

و،دروني در عملكرد تحصيلي بيشتر توجه كردند ازجمله نظريه بندورا بر تعامل عوامـل درونـي

در،اين وجود بيروني در يادگيري تأكيد دارد؛ با سؤال اين است كه ايـن عوامـل تـا چـه ميـزان

و   به تداوم عملكرد تحصيلي موفق فرد در دانشـگاه كمـك طول زمان از ثبات برخوردار هستند

 كنند؟ مي

در،اجتمـاعي،خـانوادگي،هـاي فـردي تحقيقات زيادي نقش ويژگـي و دانشـگاهي اقتصـادي

چامورو(ه صفات شخصيتيكاستيكعملكرد تحصيلي دانشجويان بررسي كردند. شواهد حا

و جــين( اجتمــاعي هــوش،)1386،بــه نقــل از شــكري 1،2003و فرنهــامكيــپرموز ،2ساكســنا

و سرمايه اجتمـاعي،)2013 و خـاني( هوش فرهنگي  شـناختي روانيسرسـخت،)1392،غفـاري

و فلــود( انتظــارات،)1380،وردي( ــايرن و كمــال3،2008ب ،4،2005آليســون( گرايــي مثبــت)

ال مطـرح ) با عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه دارد؛ اما در همه موارد اين سـؤ 1390،پورسيد

و چه ميزان تحت تأثير شـرايط محيطـي  است كه اين عوامل تا چه ميزان پايدار يا ناپايدار هستند

ميو موقعيت و هاي آموزشي قرار گيرند؟ با توجـه بـه اينكـه دانشـجويان از نظـر رشـد جسـمي

و برنامه درسـي شـرايط متفـاوتي را نسـبت بـه دوره دبيرسـتان  و همچنين از نظر آموزشي  رواني

كه آيا عملكرد تحصيلي موفق در دبيرستان در دانشگاه شودميكنند اين سؤال مطرح تجربه مي

يابـد؟ يكـي از متغيرهـايي كـه در پاسـخ بـه ايـن سـؤال مـورد توجـه پژوهشـگران نيز تداوم مي

 شده رابطه پيشينه تحصيلي با عملكرد تحصيلي در دانشگاه است. واقع

و مؤذن،دسترنج در1391( بلوكي  دانشـگاهانيدانشـجويليتحص افت بر مؤثر عوامليبررس)

 به.است داشتهانيدانشجويليتحص افتدريمهم نقش پلميد نشان دادند معدلكبست نوراميپ

1 Chamorro-Premuzic, & Furnham 
2 Saxena & Jain 
3 Byrne, M & Flood, B 
4 Alison 
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تيـ موفقزيـن دانشـگاه در داشتنديشتريب معدل رستانيدب دورهدرهكيانيه دانشجوكيصورت

س.كبالعو نشان دادندرايشتريب

و ) در مطالعه علل افت تحصيلي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم 1378( موصليده بزرگي

و تعداد ترم،پزشكي شيراز هاي مشروطي بـه دو گـروه دانشجويان را بر اساس معدل دانشگاهي

و نــاموفق16معــدل بــاالي( موفــق تــرمو بــيش از يــك14معــدل زيــر(و فاقــدترم مشــروطي)

ميزان عالقه به پزشـكي،ش نشان داد كه معدل دوران متوسطهمشروطي) تقسيم شدند. اين پژوه

.و سطح تحصيلي والدين در دانشجويان موفق از دانشجويان ناموفق باالتر بود

و قديمي مقدم پيبررس« ) در پژوهشي با عنوان1386( حسيني طباطبايي يليشـرفت تحصـيعلـل

ه كـ نشـان دادنـد،»يو جنـوبيمالشـ،يهاي خراسان رضو سه با پسران در استانيدختران در مقا

بيزه تحصيانگ و نگرش آنان نسبت به تحصيل در دختران  تر است.ل مثبتيشتر

بهكيقي) در تحق1386(يياكذ يهـا نسـبت بـه ارزش آمـوزان دانـششيمنظور سـنجش گـراه

نتيليتحص بهيه عالقه به تحصكجه گرفتيانجام داد بيدار طور معنال در دختران شترياز پسران

و انتخاب شخصيم،است آنيل بيها برا در يدار بـا تفـاوت معنـا،شتر اسـتيورود به دانشگاه

نيشـغليهـا نظر از فرصـت صرف،الت خوديتحصل به ادامهيش از پسران تمايب و ز از يـ دارنـد

 برخوردارند.يليتحصيسب مدارج عالكيبرايباالتريزهيانگ

و موقعيـت حرفـه هاي اخير با توجـه بـه بـازا در سال ،اي رشـته آمـوزش ابتـدايير كـار مطلـوب

دانشجويان اين رشته با پيشينه تحصيلي متفاوتي در دوره دبيرسـتان وارد ايـن رشـته تحصـيلي در

 هاي ورود شرط معدل ديپلم است. اند. يكي از مالك دانشگاه فرهنگيان شده

،علـوم وزارت عـالي آموزشيها دوره از يكي،ابتدايي آموزش رشته پيوسته كارشناسي دوره

 الزم هـاي شايسـتگي واجـد كـه اسـت معلماني آن تربيت هدف كه است آوريفنو تحقيقات

 دوره درسـي برنامـه( باشـند ابتـدايي دوره در پرورشيو آموزشي هاي فعاليت به اشتغال جهت

سـي ). طـول دوره كارشنا 1395،ابتـدايي دانشـگاه فرهنگيـان رشـته آمـوزش پيوسته كارشناسي
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و ارائه واحدها در هر نيم سال بر اساس آيـين نامـه پيوسته رشته آموزش ابتدايي چهار سال است

هر واحـديهفته آموزشي است. برا16آموزشي مربوطه خواهد بود. هر نيمسال تحصيلي شامل 

هـر واحـد درسـييبـرا،سـاعت32هـر واحـد درسـي عملـييبـرا،سـاعت16يدرسي نظر

و48كارگاهي  ساعت منظور شده اسـت. همچنـين سـاعت64يهر واحد كارورزيبراساعت

درسييپروژه) به تشخيص استاد راهنما خواهد بود. تعداد كل واحدها( معلمييدرس كارنما

واحـد دروس27واحد است. از ايـن تعـداد 150دوره كارشناسي پيوسته رشته آموزش ابتدايي 

ووا18،واحد دروس تربيت اسالمي15،عمومي واحد دروس تخصصي90حد دروس تربيتي

 است.

بـه ريزي براي ارتقاي عملكرد تحصيلي در دانشجويان از اهميت خاصي برخوردار اسـت. برنامه

و وسلي نظر و ) عملكرد تحصيلي دانشـجويان نـه 2005(1گرانكي تنهـا بـراي خـود دانشـجويان

و تمـام افـرادي خانواده آن و توسـعه جامعـه ها مهم است بلكه بـراي مسـئوالن كـه بـه پيشـرفت

 حائز اهميت است.،مند هستند عالقه

درو دانشـجويان يكـي از مـالك آموزان دانشعملكرد تحصيلي هـاي كـارايي نظـام آموزشـي

و دانشگاه محسـوب  ؛ بنـابراين شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر عملكـرد تحصـيلي شـود مـي مدارس

و اخذ تصمي تواند زمينه را براي برنامه مي مات مناسب در افـزايش كيفيـت نظـام آموزشـي ريزي

اين پژوهش بـا هـدف تعيـين رابطـه عملكـرد تحصـيلي،فراهم سازد. با توجه به اهميت موضوع

آن دانش هـا در سـال آموختگان رشته آموزش ابتدايي در دانشگاه فرهنگيان با عملكرد تحصيلي

ت: سوم متوسطه به دنبال پاسخ به سؤاالت زير است ا چه ميزان عملكرد تحصـيلي در معدل ديپلم

مي دوره كارشناسي را پيش عنـوان يـك سـؤال فرعـي آيـا بـين عملكـرد كند؟ همچنـين بـه بيني

و دوره كارشناسـي تفـاوت معنـاداري وجـود  و پسران در سـال سـوم متوسـطه تحصيلي دختران

در ديگر آيا عملكرد تحصيلي دانش عبارت دارد؟ به هـاي دورهآموختگان رشته آموزش ابتدايي

و كارشناسي از لحاظ جنسيت تفاوت معناداري دارد؟  متوسطه

1 Graunke & Woosley 
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 روش

توصـيفي هـا از نـوع روش گردآوري دادهو از لحاظ كاربردي،هدف بر اساس پژوهش حاضر

ــرفا از داده همبســـتگي   موجـــود در پرونـــده هـــايً اســـت. پژوهشـــگران در ايـــن تحقيـــق صـ

تحقيق اين آماري استفاده كردند. جامعه 1391سال آموختگان دانشگاه فرهنگيان ورودي دانش

در رشته آموزش ابتدايي پرديس شهيد رجايي 1391آموختگان ورودي بهمن دانش كليه شامل 

 هـا از روشو پرديس عالمه طباطبايي استان آذربايجان غربي بودند؛ هرچند در گـردآوري داده 

قابـل بـودن نـاقص علـت هـا بـه از پرونـده تعـدادي چـون ولـي اسـت شده استفاده شماري تمام

و 121نفر شامل 272لذا پرونده است نبوده دسترسي  است. شده پسر بررسي 151دختر

 كـل معـدل،در دانشـگاهو متوسـطه دوره در تحصـيلي منظـور از عملكـرد در ايـن تحقيـق

از داده وتحليـل در تجزيـه.باشـد دوره كارشناسـي مـيو دوره متوسـطه در آموختگان دانش هـا

و آزمون تي مستقل  اسـتفاده شـده SPSS-20 افـزار از نـرم با اسـتفاده ضريب همبستگي پيرسون

.است 

ها يافته

به،پژوهش حاضر در  عملكـرد دوره كارشناسـي انتخـاب بين پيشيمتغيرها عنوان معدل ديپلم

ن شاخص،1گرديد. جدول ميهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش را  دهد. شان

)n=272( هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش شاخص.1جدول

بيشترينكمترينكشيدگيچولگيانحراف استانداردميانگينمتغير

02/1480/19-89/0-42/1752/141/0معدل ديپلم

63/1431/19-53/0-96/1600/105/0معدل دوره كارشناسي

از قدر مطلق چولگي،)1( با توجه به جدول اسـت؛1و كشـيدگي بـراي تمـامي متغيرهـا كمتـر

و مـي توان نتيجـه گرفـت كـه توزيـع متغيرهـا نرمـال مـي بنابراين مي هـاي تـوان از آزمـون باشـد
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و آزمـون پارامتريك مانند آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي روابط بين متغيرهـاي تحقيـق

پي رگرسيون همزمان براي بررسي ميزان پيش بين استفاده كـرد. همچنـين از آزمـونشبيني متغير

و مشـخص  تي مستقل براي بررسي وجود يا عدم وجود تفاوت بين متغيرهـا بـه لحـاظ جنسـيت

ضـريب،)2( جـدول نمودن ميزان تفاوت بين متغيرها بـه لحـاظ جنسـيت اسـتفاده خواهـد شـد. 

ميهمبستگي متغيرهاي پژوهشو خالصه مدل رگرسيوني   دهد. را نشان

 جدول خالصه مدل.2جدول

تعيضريب همبستگيضر مدل تعيضرنييب  واتسونـ دوربين شدهن اصالحييب

160/037/036/073/1

 معدل سال سوم،ثابت)( بيني كننده پيش

 معدل دوره كارشناسي: متغير وابسته

ضر،)2( بر اساس جدول تعيمقدار تغ37يعني،است37/0ن مدل برابرييب رات معـدلييدرصد

مـدل برابـريب همبسـتگين ضـريهمچنـ،شـودميينظر ناش ره كارشناسي توسط مدل مورددو

دهنـده قابليـت انجـام بـه دسـت آمـد كـه نشـان73/1واتسون برابـرـ است. مقدار دوربين60/0

مي رگرسيون براي داده .باشد ها

و دوره كارشيونيانس مدل رگرسيل واريتحل.3جدول  ناسيعملكرد تحصيلي دوره متوسطه

يسطح معنادارFآمارهن مربعاتيانگيميدرجات آزادمجموع مربعاتمنبع

64/99164/99ونيرگرس

89/154 001/0 69/173270643/0مانده

34/273271لك

 معدل سال سوم،ثابت)( بيني كننده پيش

 معدل دوره كارشناسي: متغير وابسته
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م مورديونيمدل رگرس شودميمشاهده،)3(ه در جدولك همان گونه زينظر معنادار را يـ باشد.

نيبنـابرا،تـر اسـت كوچـكα=05/0داري آن از مقدار مفـروضو سطح معنيF آماره آزمون

.شودميرديونيمدل رگرسيفرض عدم معنادار

 بيني عملكرد تحصيلي دوره كارشناسي نتايج تحليل رگرسيون براي پيش.4جدول

 رهايمتغ
دارد نشدهب استانيضرا

يسطح معنادارtآمارهب استانداردشدهيضر
 انحراف استانداردبيضر

023/10560/0911/17001/0مقدار ثابت

398/0032/0604/0446/12001/0ديپلم

 معدل كارشناسي: متغير وابسته

مي ضرايب رگرسيون نشان مي بهدهد معدل ديپلم متوسطه كـرد دوره داري عمل طور معني توانند

 بيني كنند. كارشناسي دانشجويان را پيش

 آمار توصيفي عملكرد تحصيلي دوره كارشناسي بر حسب جنسيت.5جدول

انحراف معيارميانگينتعدادجنسيتمتغير

 معدل ديپلم
12124/1826/1دختر

15177/1640/1پسر

 معدل كارشناسي
12152/1789/0دختر

15151/1686/0پسر

 مستقل مقايسه عملكرد تحصيلي دوره كارشناسي بر حسب جنسيتtج آزمونينتا.6جدول

 متغير
تفاوت

 ميانگين

 تفاوت

انحراف

 معيار

آماره
t

درجه

يآزاد

سطح

 داري معني

تفاوت سطح اطمينان

95%

حداكثرحداقل

001/0144/1780/1 46/116/005/968/266 معدل ديپلم

01/111/040/9270001/0792/0212/1معدل كارشناسي
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 وابسـته معـدل ديـپلم متوسـطهtهـاي نتـايج آمـاره،دهـد ) نشـان مـي6( كـه جـدول همان گونه

)001/0=p05/9؛=t001/0( ) عملكرد تحصيلي كارشناسي=p40/9؛=tو معني دار بـود. ) مثبت

دخ توان بيان كرد عملكرد تحصيلي دانش در نتيجه مي و پسـر در دوره سـال سـوم آموختگان تـر

و كارشناسي تفاوت معني  داري وجود دارد. متوسطه

و نتيجه  گيري بحث

از كه شـامل حـوزه شودميعملكرد تحصيلي ساختاري چندوجهي در نظر گرفته هـاي مختلـف

و شامل تنوع گسترده از يادگيري است. زمينه عملكرد تحصيلي دانشجويان بسيار جامع است اي

و شرح آن توسط شاخصنتايج آموز . هـدف شـود مـي هاي مورد استفاده در سنجش تعيـين شي

اين پژوهش بررسي رابطه عملكرد تحصيلي در سال سوم متوسطه با عملكرد تحصـيلي در دوره 

 آموختگان رشته آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان بود. كارشناسي دانش

و دوره كارشناسـي در نمونـه نتايج تحقيق نشان داد كه بين عملكرد تحصـيلي در دور ه متوسـطه

و پيشـينة تحصـيليرابطه مثبت وجود دارد. رابطة بين عملكرد تحصـيل،تحقيق دريدر دانشـگاه

و مــؤذن،از جملــه دســترنج( هــاي مختلــف دبيرســتان در پــژوهش ،ي؛ ده بزرگــ1391،بلــوكي

و موصل در تبيـين ايـن يافتـه ) تائيد شده است.2006،و ارامنيرات 1381،يحيدرعل،يغالمرضا

كه مي تر هستند انگيـزه عمـومي بـراي يـادگيريي كه در تحصيل موفقآموزان دانشتوان گفت

و دوره تحصيلي قرار مـي،دارند اين انگيزه كمتر تحت تأثير شرايط كالس بنـابراين،گيـرد پايه

و دوره هـاي رفتكننـد؛ همچنـين پيشـ هاي تحصيلي بعدي نيز موفق عمـل مـي در ادامه تحصيل

و با افـزايش خودكارآمـدي را افزايشمي آموزان دانشخودكارآمدي تحصيلي،تحصيلي دهد

مي،تحصيلي  كنند. تحصيل در دانشگاه را نيز با موفقيت بيشتري طي

در همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه عملكرد تحصـيلي دانـش آموختگـان دختـر بيشـتر از پسـر

و كارشناس و قـديمي دوره سال سوم متوسطه ي است. اين يافته با نتايج تحقيق حسيني طباطبـايي

و نگـرش مثبـتيزه تحصـي) مبني بر انگ1386(يياكذ،)1386( مقدم تـر آنـانل بيشـتر دختـران
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دريش انگيافزا،ل همسو است. در تبيين اين يافتهينسبت به تحص و عملكرد تحصيلي دختـران زه

مح را به اعتماد خانوادهيالت دانشگاهيتحص تـوان نسـبت داد هـا مـي دانشـگاهيط آموزشيها به

مح به و خالقيـت اي براي ظهور توانايي كاري در حرفه معلمي عرصهيهاطيويژه هـاي زنـان هـا

مي همراه با حفظ ارزش و مذهبي فراهم  كنند. هاي ديني

هـاي پـژوهش حاضـر ايـن بـود كـه نمونـه از دانشـجويان دوره كارشناسـي يكي از محـدوديت

هاي دانشگاه فرهنگيان در اسـتان آذربايجـان غربـي بـوده كـه ايـن امـر وزش ابتدايي پرديسآم

كنـد. بـا توجـه بـه اينكـه عملكـرد تحصـيلي بـاالي آمـده را محـدود مـي دسـت تعميم نتـايج بـه 

 شـود مـي شـنهاديپ،هاي مهم نظام آموزشي عالي هـر كشـوري اسـت دانشجويان يكي از هدف

و ويژگـييبررسيبرا تري هاي دقيق پژوهش شـناختي بـا هـاي جمعيـت ارتباط پيشينه تحصيلي

در هاي مختلف در ساير استان دانشجويان رشتهيليعملكرد تحص و تر انجام نمونه بزرگكيها

 شود.

تغ37،معدل ديپلم،در اين پژوهش كنـد. بينـي مـي رات معدل دوره كارشناسي را پـيشييدرصد

ي بـر عملكـرد تحصـيلي دانشـجويان اسـت كـه تـالش بـراي اين امر بيانگر تأثير عوامـل ديگـر 

هـاي هـاي آتـي مؤلفـه در پـژوهش شودميشناسايي اين متغيرها ضروري است؛ بنابراين پيشنهاد

و جمعيت شناختي موردمطالعه قرار گيرد.،ديگر انگيزشي  شناختي

،وپـرورش آموزش،يآت قاتيتحقيبرايحات مهميتلو تواند پژوهشمينياجينتا،درمجموع

و شـرط معـدل ديـپلم شـود مـي لـذا پيشـنهاد،داشته باشد پذيرش دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

عنوان يكي از شرايط مهم پذيرش براي داوطلبان ورود بـه دانشـگاه فرهنگيـان در نظـر گرفتـه به

و هـدايت تحصـيلي نقـش پيشـينه تحصـيلي بـراي  شود. همچنين مشاوران مدارس در راهنمايي

 در رشته آموزش ابتدايي را مد نظر قرار دهند. موفقيت
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