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  چکيده

انگر ياي از مطالعات بپاره. اي برخوردار است ژهيت وياز اهم شود،ميتحصيلي لي و مانع از افت يشرفت تحصيشناخت عواملي که منجر به پ: اهداف

پژوهش حاضر با . اندد قرار دادهيم آنها را مورد تردينظران رابطه مستق بعضي صاحب، ولی لي هستنديشرفت تحصيبا پ انگيزه پيشرفتن يم بيارتباط مستق

   .لي انجام شديشرفت تحصيبا پ انگيزه پيشرفتهدف بررسي رابطه 

در مقطع کارشناسي مشغول به تحصيل  ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۶که از سال دانشگاه کاشان ی دانشجو ۳۰۴ رویهمبستگي  - توصيفياين مطالعه  :هاروش

از معدل دانشجويان . شداستفاده  هرمنسپيشرفت  هزينامه انگآوري اطالعات از پرسشبراي جمع. ، انجام شدانتخاب شدند روش تصادفي ساده به و بودند

 پيرسون و مستقل و ضريب همبستگی T، آزمون هاي آمار توصيفياز شاخص هابراي تحليل داده. عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شد به

  .استفاده شد SPSS 15افزار  نرم

با  در دانشجويان دختر و پسرميانگين نمرات انگيزش پيشرفت ). p=۰۰۱/۰(وجود داشت  داري رابطه معنيبين انگيزش و پيشرفت تحصيلي،  :هايافته

با سن نيز از نظر آماری  انگيزش پيشرفترابطه بين  .پسران بودبيشتر از دختران انگيزش پيشرفت شت، به اين صورت که دا دارآماری معنیتفاوت هم 

  ).p=۰۵/۰(دار بود معنی

و پيشرفت  از نظر انگيزش پسر دختر و دانشجويان تفاوت بينهمچنين . وجود دارد رابطه ،پيشرفت تحصيليه پيشرفت با انگيزبين  :گيرينتيجه 

   .سن نيز با انگيزه پيشرفت رابطه دارد. بيشتر از پسران استو انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دختران  دار استمعنی تحصيلي

  دانشجويان ،پيشرفت تحصيلي ،پيشرفت هانگيز :هاکليدواژه
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Abstract 
Aims: Identifying factors that lead to academic achievement and impede academic failure is of special 

importance. Some studies suggest that there is a direct relationship between achievement motivation and 

academic achievement; however, some experts doubt their direct relationship. The objective of the present study 

was to investigate the relationship between achievement motivation and academic achievement. 

Methods: This descriptive correlation study was performed on 304 students of Kashan University who were 

selected by simple random sampling during 2007-2008. Data was collected using the Herman’s questionnaire of 

achievement motivation. The mean scores of students were used as an index for academic achievement. Data 

were analyzed by descriptive statistics, independent t-test and Pearson correlation coefficient using SPSS 15 
software. 

Results: There was significant relationship between achievement motivation and academic achievement 

(p=0.001). The mean scores of achievement motivation showed a significant difference between male and 

female students in a way that the achievement motivation of female students was found to be higher than male 

students. There was a significant correlation between achievement motivation and age (p=0.05). 

Conclusion: There is a significant relationship between achievement motivation and academic achievement. In 

addition, the difference between male and female students is significant regarding their motivation and academic 

achievement and the achievement motivation and academic achievement of females is higher in female students. 

In addition, age has correlation with achievement motivation.  
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  همقدم

هاي  ترين دغدغه مساله موفقيت يا عدم موفقيت در امر تحصيل از مهم
موفقيت و پيشرفت تحصيلي در هر جامعه . هر نظام آموزشي است

يابي و توجه به رفع  دهنده موفقيت نظام آموزشي در زمينه هدف نشان
توان کارآمد و  بنابراين نظام آموزشي را زماني مي. نيازهاي فردي است

هاي  ه پيشرفت تحصيلي دانشجويان آن در دورهموفق دانست ک
  . مختلف دارای بيشترين و باالترين رقم باشد

هاي استادان، مسئوالن آموزش دانشگاه و  ترين نگراني از جمله مهم
فت هاي دانشجويان، پيشرفت تحصيلي و جلوگيري از اُ خانواده

فت نقطه مقابل پيشرفت تحصيلي، اُ ].۱[است تحصيلي دانشجويان 
ثير بسزايي در سرنوشت اتحصيلي است که براساس مطالعات متعدد ت

 .کند فرد داشته و همچنين هزينه گزافي به خانواده و جامعه تحميل مي
 کهترين مشکالت کنوني نظام آموزشي است  ، اين امر از مهمايراندر 

دهد و نيروهاي  ها ميليارد ريال از بودجه کشور را هدر مي هرساله ده
ثمر  بي ،هاي جامعه که همان نيروي انساني است سرمايه بالقوه و

شده يا اکتسابي فرد  پيشرفت تحصيلي به توانايي آموخته]. ۲[ماند  مي
هاي  وسيله آزمون شود که به در موضوعات آموزشگاهي اطالق مي

د شو گيري مي ساخته اندازه هاي معلم شده يا آزمون دفراگيري استاندار
معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي فرد اصطالح بهطور کلي اين  به ].۳[

طوري که بتوان آنها را در مقوله کلي عوامل مربوط به  به ،است
هاي فردي و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش  تفاوت

  . ]۴[ مورد مطالعه قرار داد

اي وجود  که شرط مهم براي رشد و شکوفايي هر جامعه ييجااز آن
لذا پرورش و تقويت انگيزه پيشرفت  ،، کارآمد و خالق استافراد آگاه

 افرادعاليق و نيازهاي  ،دهي مناسب رفتار سبب ايجاد انرژي و جهت
انگيزش پيشرفت  ].۵[شود می در راستاي اهداف ارزشمند و معين

جانبه به ارزيابي عملکرد خود با  از گرايشي همهاست تحصيلي عبارت 
هاي تالش براي موفقيت در عملکرد و ترين معيار توجه به عالي

انگيزه ]. ۶[ برخورداري از لذتي که با موفقيت در عملکرد همراه است
هاي اکتسابي هر فرد است که براي هترين انگيز پيشرفت يکي از مهم
از است  انگيزه پيشرفت عبارت .مطرح شد مورينخستين بار توسط 

ي اگونه يابي به گرايش فرد براي گذر از سدها، تالش براي دست
کساني که انگيزه پيشرفت باال . برتري و حفظ معيارهاي سطح باال

آنان . خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند مي ،دارند
دهند کارهايي انجام دهند که  اند و ترجيح مي شناس وظيفه
شان  به کاري دست زنند که ارزيابي پيشرفت انگيز باشد وبر چالش

خواه در مقايسه با پيشرفت ديگران يا خواه بر پايه (ي ا گونه به
نفس برخوردارند،  اين افراد از عزت. ، شدني باشد)هاي ديگر مالک

ي ا  گونه دهند و دوست دارند که به مسئوليت فردي را ترجيح مي
خوب است،  آنها هاي درسيهنمر .آگاه شوند ملموس از نتايج کار خود

انجام کارها،  کنند، در و اجتماعي شرکت ميهاي دانشگاهي  در فعاليت
نظران را به همکاري با دوستان خود  همکاري با کارشناسان و صاحب

دهند و در برابر فشارهاي اجتماعي بيروني مقاومت نشان  ترجيح مي
ي دل به ا ند تا اندازه توان خود ببيند حاضر اگر کاري را در .دهند مي

دواني  بندي در اسب کارهايي مانند شرطولي در  ،دريا بزنند و خطر کنند
که نتايج کار کامالً تصادفي است، حاضر نيستند خود را به دست بخت 

 ].۷[و تصادف بسپارند 

شده، مبين نقش و اهميت  ها و مطالعات انجام هاي برخي پژوهش يافته
شهني پژوهش نتايج . انگيزه پيشرفت در پيشرفت تحصيلي است

در مورد بررسي  ۱۳۸۴ان در سال و همکار بنابي مبارکي و ييالق
خودکارآمدي، ( موضوعي انگيزش تحصيلي موضوعي و درونروابط بين

در ) گريز و تبحري گرا، عملکرد ارزش تکليف، هدف عملکرد
حاکي از اين است دبيرستان شهر اهواز، آموزان دختر سال اول  دانش

روس مختلف ها و در دهبين اين ساز یدار روابط مثبت و معني که
که  دست يافت نتيجهبه اين در مطالعه خود  زاده حسن]. ۸[ وجود دارد

بين انگيزش دروني و پيشرفت تحصيلي و همچنين منبع کنترل دروني 
هاي  پژوهش]. ۹[ داري وجود دارد يرابطه معن ،و پيشرفت تحصيلي

 آمس ،۱۹۹۰در سال  ماهر و ندرمنآو همچنين  لطيفيان ،سيف ،البرز
دهنده رابطه  نشان ۱۹۹۸ در سال و همکاران لئونداري و ۱۹۹۲ در سال

، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹[بين انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي است 
نيز نشان داد که بين خودپنداره  سعيدرييسنتايج مطالعه ]. ۱۴

تحصيلي، انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي، رابطه مستقيم وجود 
را براي  ۳۴/۰ضريب همبستگي مثبت  والبرگ،و  آگوروگلو]. ۱۵[دارد 

آموزان کالس اول تا ارتباط بين انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش
رابطه بين انگيزش و پيشرفت  بلومو ] ۱۳[دوازدهم اعالم کردند 

   ].۱۶[گزارش کرده است  ۵۰/۰تحصيلي را 

به اين نتيجه رسيدند که  ۱۹۹۷و همکاران در سال  وينستون
پوستان از توانايي تحصيلي،  پوست در مقايسه با سياه سفيد آموزان دانش

مفهوم خود، پيشرفت تحصيلي و عزت نفس باالتري برخوردار نيستند 
به اين نتيجه رسيد که  ۱۹۹۰در سال  ماريون وينتربوتوکس]. ۱۷[

پسرهايي که انگيزه  ِگرا در مقايسه با مادران پسرهاي پيشرفت ِمادران
انتظار بيشتري از فرزندان خود در کسب  ،يف بودهپيشرفت در آنها ضع
نشان  ۲۰۰۱در سال  استير و دگانگ .]۱۸[رند ها دا استقالل و مهارت

متغير مهمي براي پيشرفت تحصيلي  ،آموزاندادند که انگيزه دانش
بيني پيشرفت تحصيلي  آنان نيست، بلکه تنها متغير مهم براي پيش

و  گينزبرگمطالعه  ].۱۹[ ي آنان استهاي شناخت توانايي ،آموزاندانش
هاي  ه پاداشيبودن کنترل والدين و ارانشان داد که پاييننيز  برونستين

اما تشويق والدين  .بيروني با کاهش انگيزش پيشرفت همراه است
هاي خوب درسي، حمايت از فرزندان و پرورش  براي گرفتن نمره

دار و  يپيشرفت و پيشرفت درسي رابطه معن هاحساس استقالل، با انگيز
  ]. ۲۰[ مثبتي داشته است

و نيازي، بين دانشجويان دختر و پسر از نظر  فرد تمناييدر پژوهش 
شايد . داري وجود ندارد هوش، عزت نفس و معدل ديپلم، تفاوت معني

تفاوت اين دو گروه در عملکرد تحصيلي وابسته به ميزان باالي انگيزه 
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و  زاده کيوان]. ۲۱[انشجويان دختر به تحصيالت باشد و عالقه د

همکاران در بررسی رابطه فعاليت تحصيلي، انگيزه پيشرفت، هوش 

آموزان، نشان هيجاني و متغيرهاي بافتي با پيشرفت تحصيلي دانش

متغير جنسيت، درستي  ۶بين، فقط متغير پيش ۱۶دادند که از ميان 

صيالت مادر، سن و درگيري والدين انجام تکاليف، انگيزه پيشرفت، تح

بيني پيشرفت تحصيلي  داري براي پيش در امر تحصيل، ضرايب معني

، ۲۲[دهند  آموزان دارند و همچنين انگيزش پيشرفت را رشد ميدانش

نيز نشان داد که جنسيت و انگيزه پيشرفت با پيشرفت  جِگدي. ]٢٣

همچنين . ]۲۴[داري دارند  معني آموزان، رابطهتحصيلي دانش

حاکي از اين است که تفاوت  پرست وجدانو  نسب حسينيهاي  يافته

بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر در مراکز تربيت معلم، 

در مورد بررسی رابطه  شادرضوياندر پژوهش  ].١٦[دار است  معني

آموزان هوش هيجاني با سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان دختر بيشتر از ه شد که پيشرفت تحصيلي دانشنيز نشان داد

عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي  ساعي. ]٢٥[آموزان پسر است  دانش

دانشجويان رشته کشاورزي را مطالعه کرده و بيان نمود که دختران در 

خوابگاهي در مقابل دانشجويان  مقايسه با پسران، دانشجويان غير

ابر ساير طبقات، پيشرفت تحصيلي خوابگاهي و طبقات مرفه در بر

  ].٢٦[دهند  بيشتري نشان مي

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انگيزه پيشرفت با پيشرفت 

تحصيلی در دانشجويان و مقايسه دانشجويان دختر و پسر از نظر 

  .متغيرهای مورد مطالعه بود

  

  هاروش

شامل  جامعه آماري. همبستگي است -ژوهش حاضر از نوع توصيفيپ

 که در سال تحصيلي بود) نفر ۴۵۰۰(کليه دانشجويان دانشگاه کاشان 

از بين  .در مقطع کارشناسي مشغول به تحصيل بودند ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۶

عنوان گروه نمونه  دانشجوي دختر و پسر به ۳۰۴تعداد  اين افراد،

براساس جدول نيز حجم نمونه  .انتخاب شدند روش تصادفي ساده  به

  .تعيين شد جسيکرو  مورگان

 و هرمنسپيشرفت  هانگيزنامه  پرسشآوري اطالعات از  براي جمع

. دشگيري پيشرفت تحصيلي، از شاخص معدل استفاده  براي اندازه

ي ا پرسش چهارگزينه ۲۹ دارای هرمنسپيشرفت  هنامه انگيز پرسش

کار  را به یبراي برآورد روايي آزمون، روش اعتبار محتو هرمنس. است

. هاي پيشين درباره انگيزه پيشرفت بود بنيان آن بر پژوهشگرفت که 

گرا  او همچنين ضريب همبستگي دو پرسش را با رفتارهاي پيشرفت

براي ). r= ۸۸/۰(دهنده روايي باالي آزمون بود برآورد کرد که نشان

 ۳روش آلفاي کرونباخ و بازآزمايي پس از گذشت  برآورد پايايي نيز دو

 دست آمدبه ۸۵/۰و  ۸۲/۰ ترتيببهشد که پايايي کار گرفته  هفته به

]۱۵[.  

و  SPSS 15افزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده

و ) معيار انحراف و فراواني، ميانگين(هاي آمار توصيفي  شاخص

  .شد انجام) مستقل Tآزمون  و ضريب همبستگي(استنباطي 

  

   نتايج

. نفر پسر بودند ۱۱۱نفر دختر و  ۱۹۳دانشجوی مورد مطالعه،  ۳۰۴از 

با هم  در دانشجويان دختر و پسرميانگين نمرات انگيزش پيشرفت 

انگيزش پيشرفت شت، به اين صورت که دا دارآماری معنیتفاوت 

بين ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي  .پسران بودبيشتر از دختران 

جدول (دار مشاهده شد نيز تفاوت آماری معنیدانشجويان دختر و پسر 

۱ .(  

  

متغيرهای انگيزه پيشرفت و ) معيار انحراف±ميانگين(مقايسه نمرات  )۱جدول 

  تفکيک جنسيتپيشرفت تحصيلي به

ميانگين 

  ← نمرات

  ↓متغيرها

دانشجويان 

  دختر

دانشجويان 

  پسر

درجه 

  آزادی

سطح 

  داري معني
t  

انگيزه 

  پيشرفت
۵۰/۷±۸۴/۸۴  ۶۹/۱±۶۴/۱۵  ۳۰۲  ۰۳/۰  ۱۱/۲  

پيشرفت 

  تحصيلی
۷۱/۱±۸۹/۱۵  ۵۶/۱±۲۰/۱۵  ۳۰۲  ۰۱/۰  ۵۰/۳ -  

  

وجود  داري رابطه معنيبين انگيزش و پيشرفت تحصيلي،  همچنين

با سن نيز از  انگيزش پيشرفترابطه بين ). p=۰۰۱/۰؛ r=۱۹/۰(داشت 

  ).p=۰۵/۰؛ r= -۱۱/۰(دار بود نظر آماری معنی

  

  بحث

بين پيشرفت تحصيلي و انگيزش که نشان داد  نتايج اين پژوهش

 ،لطيفياناين يافته با تحقيقات . داري وجود دارد يپيشرفت رابطه معن

است ، هماهنگ آمس و ماهر و ندرمنآ، البرگو ،ديسعيسير ،البرزي

دهد که  نتايج مطالعات آنان نشان مي]. ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹[

آموزان پيشرفت باال، بيش از دانشآموزان برخوردار از انگيزه دانش

داراي انگيزه پيشرفت پايين، در انجام تکاليف درسي از خود پشتکار و 

همچنين  .ها کارکرد بهتري دارند دهند و در آزمون جديت نشان مي

عوامل همبستگی ولي  ،نداهييد کرداديگري نيز اين رابطه را ت مطالعات

از جمله  اند،نمودهرسي در مورد اين دو متغير برنيز را  یديگر

بردهاي يادگيري خودتنظيم و راهبين ] ۲۷[ عابدي و نژاد سبحاني

البته  .ددندست آور هداري را ب يرابطه معنتحصيلی انگيزش و پيشرفت 

، ]۲۸[و همکاران  حيدري، خداپناهيهاي  با يافتهپژوهش حاضر نتايج 

] ۳۰[و همکاران  جواري، ادهميو ] ۲۹[و همکاران  نوري، پور طالب

زيرا آنها بين انگيزه پيشرفت تحصيلي و پيشرفت . نيستهماهنگ 

علت اين عدم شايد  داری مشاهده نکردند که تحصيلي رابطه معني

  .باشد نشده ديگرعوامل کنترل ابزار و گروه نمونه،هماهنگی، 
رابطه و سن پيشرفت انگيزش  نشان داد بينحاضر  نتايج پژوهش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زينب گندميو  فرييمحمدرضا تمنا  ۱۸

  ۱۳۹۰ بهار، ۱، شماره ۴دوره                                       مجله راهبردهاي آموزش

در سال  زاده امينو  سرمد اين يافته با تحقيق. د داردداري وجو يمعن

همکاران در  و مارچانتو  ۱۹۹۷در سال  مائوو نيز تحقيقات  ۱۳۸۳

دهند  اين تحقيقات نشان مي]. ۳۱[است هماهنگ  ٢٠٠١سال 

اند، پيشرفت تحصيلي  تر و در سن آموزشي بوده آموزاني که جوان دانش

کننده نقش دارد،  مقام متغير تعديلليکن جنسيت در . اند بيشتري داشته

هاي ديگر  زيرا دختران از پيشرفت تحصيلي باالتري نسبت به گروه

تواند در انگيزه و در پيشرفت تحصيلي  سن افراد مي. برخوردارند

آموزان تاثير بگذارد، يعني تجربياتي که فراگير در موفقيت و  دانش

ند که انگيزش ک آورد به وی کمک مي دست مي شکست در تحصيل به

  .پيشرفت خود را رشد دهد

بين دانشجويان دختر و آمده در اين پژوهش، دستبراساس نتايج به

انگيزه به اين صورت که  تفاوت وجود دارد، پسر در ميزان انگيزش

اين يافته با نتايج تحقيق . پيشرفت دختران بيشتر از پسران است

بيان شده  ۱۹۷۲در سال  هافمندر پژوهش  .استهماهنگ  هافمن

هاي پيشرفت در زنان را  آنچه بيشتر از هر چيز، رفتار و انگيزه: است

دختران کمتر . دهد، نياز شديد براي پيوستگي است تحت تاثير قرار مي

شوند و کمتر تحت فشار قرار  تشويق به استقالل و بيشتر حمايت مي

ر کلي طو به]. ۲۲[گيرند تا هويتي جدا از مادر خود داشته باشند  مي

ت انجام يانگيزه پيشرفت و جنسرابطه هايي که در زمينه  پژوهش

يش از دهه پهايي که به  پژوهش ؛دنشو مي تقسيمبه دو دسته  اند شده

. اندهدانجام ش ۸۰هايي که پس از دهه  د و پژوهشنگرد باز مي ۸۰

زه يرابطه انگ هستند، ۸۰پس از دهه هايی که مربوط به پژوهش

اين بودن  دار يشايد دليل معن. دانند منتفي ميرا پيشرفت با جنسيت 

هاي موجود در  کاستي ناشی از ۸۰پيش از دهه های رابطه در پژوهش

تحت تاثير ، جنس تفاوت دو داراييپژوهش در  .باشدابزارهاي پژوهش 

و  نژاد رشيدي هایپژوهش]. ۲۰[بيان شده است  یعوامل فرهنگ

دهند دختران انگيزه پيشرفت  نشان ميکه  عسگري و هومن، مرتضوي

با يافته اين پژوهش هماهنگ  ،]۲۹[ بيشتري نسبت به پسران دارند

ميان انگيزه پيشرفت دختران و  ،گرد بيابانپژوهش  درولي . است

نتايج اين با  که] ۱۸[ ه نشده استمشاهدداري   يپسران تفاوت معن

  .همخوانی نداردپژوهش 

نيز  دختران و پسران تحصيلي ميانگين نمرات پيشرفتهمچنين بين 

که بيان کرد چنين توان  بنابراين مي. دار وجود دارد يمعن تفاوت

ات اين يافته با نتايج تحقيق. پيشرفت دختران بيشتر از پسران است

 غالمعلي لواساني، ]۲۵[ شادرضويان، ]۱۶[ پرست وجدانو  نسب حسيني

اين . استهماهنگ ] ۲۶[ ساعيو ] ۲۳، ۲۲[و همکاران  زاده کيوانو 

تفاوت شايد به اين دليل باشد که دختران با اهداف بااليي که براي 

خود دارند در انجام تکاليف پشتکار دارند و با يک شکست نااميد 

البته در  . تر هستند شوند و همچنين در پيشرفت درسي خود حساس نمي

بايد در نظر گرفته  اين ميان، عوامل ديگری نيز دخيل هستند که

 .شوند

نظر  آمده، چنين به دست هاي به بنابراين با توجه به تحقيقات و يافته

توان تنها  رسد که در بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي، نمي مي

بلکه احتماالً تعامل آنها . بر انگيزه پيشرفت، جنسيت و سن تاکيد نمود

رتبه تولد، حجم (ناختي ش با متغيرهاي ديگري همچون عوامل جمعيت

) اجتماعي، تحصيالت والدين و شغل والدين -خانواده، پايگاه اقتصادي

چنانچه ]. ۳۳، ۳۲[کنندگي را افزايش دهد  بيني تواند توان پيش مي

گذاري  براي آموزش و انگيزه پيشرفت در جمعيت دانشجويان سرمايه

زه بسياري از امرو. شود، در پيشرفت تحصيلي آنها موثر واقع خواهد شد

محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ هيجاني توانمند باشد بهتر 

بنابراين افرادي که داراي . هاي زندگي مواجه شود تواند با چالش مي

هاي هيجاني هستند از حمايت اجتماعي، احساس  مهارت

 اين]. ۲۸[ند مندي، سالمت رواني و پيشرفت تحصيلي برخوردار رضايت

گذارد، همواره  ثير ميابر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تکه چه عواملي 

شناسان  هاي مورد عالقه متخصصان تعليم و تربيت و روان از حيطه

اي از عوامل فردي، محيطي يا  مجموعه مطمئناً. تربيتي بوده است

ثير اشناختي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان ت عوامل شناختي و غير

آوري و تحليل همه اين  امکان جمع البته در هيچ پژوهشي. گذارد مي

متغير پيشرفت تحصيلي چندبعدي . متغيرها در کنار هم وجود ندارد

گسترش . پذيرد ثير مياشماري ت است و از عوامل متعدد و بي

هاي حاصل از آنها در سطح آموزش عالي، هرگونه  ها و يافته پژوهش

  .کند مي انگاري براي پيشرفت تحصيلي را نفي تفکر مبتني بر ساده

  

  گيرينتيجه

همچنين . وجود دارد پيشرفت تحصيلي رابطهه پيشرفت با انگيزبين 

و پيشرفت  از نظر انگيزش پسر دختر و دانشجويان تفاوت بين

و انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دختران  دار استمعنی تحصيلي

  . سن نيز با انگيزه پيشرفت رابطه دارد. بيشتر از پسران است

  

بدين وسيله از استاد محترم جناب آقاي دکتر  :و قدردانیتشکر 

هايشان را در  که افتخار برخورداري از راهنمايي فر محمدرضا تمنايي

الزم به ذکر است که . نمايمام، تشکر و قدردانی می اين پژوهش داشته

  .نامه کارشناسي تدوين شده است اين مقاله از پايان
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