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Abstract  Article Info 

Introduction: Improving the conditions for improving the educational success of 

martyrs and veterans affairs students is one of the basic responsibilities of university 

administrators and foundation of martyrs and veterans affairs. In this regard, the present 

study has identified, categorized, ranked and evaluated the present status of factors 

affecting the educational success of these students educating in Islamic Azad 

universities in Tehran . 
 Methods: This research is practical and quantitative. The model developing has been 

done with an inductive approach and through Delphi method. To this end, 20 experts 

of higher education as well as managers and staff of foundation of martyrs and veterans 

affairs have been surveyed during three phases. The model testing has been conducted 

using confirmatory factor analysis and path analysis through PLS software. The 

statistical population of this section includes 1227 students of Islamic Azad University 

educating in Tehran, among them 386 persons were randomly selected as the statistical 

sample. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. To evaluate the 

existing status of the elements of this model, T -test has been used through SPSS 

software . 
Results: The proposed model consists of four main dimensions: individual factors, 

environmental factors, educational factors and facilities. Validation of the model 

confirms the effects of the four identified factors . 
Conclusions: Improving the factors presented can help empowering of these students 

to play a more effective role in the community. Paying attention to the impact factor 

and the existing status of these factors can help to improve the effectiveness of these 

practices. 
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 ده کی چ

ها و بنیاد شهید و امور  های اساسی مدیران دانشگاه بهسازی شرایط ارتقای موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر جزو مسئولیت  : مقدمه

عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی    بندی و ارزیابی وضعیت موجودبندی، رتبهرود. در این راستا پژوهش حاضر به شناسایی، طبقهایثارگران به شمار می 
 های آزاد اسالمی شهر تهران پرداخته است.دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه 

و با روش    ییاستقرا  کردی. ارائه الگو با رو ردیگی قرار م  یفیک  -ی کم  یهااست و در زمره پژوهش   یپژوهش از نگاه هدف کاربرد  نیا  ها: روش

  د یشه  ادیو کارکنان بن  رانیمد  نی و همچن  یآموزش عال  تیریو مد  یتیعلوم ترب  یهانفر از خبرگان رشته   20منظور از    نیانجام شده است. بد  یدلف
.ال.اس انجام  یافزار پبا کمک نرم  ریمس  لیو تحل  یدییتأ  یعامل  لیتحل  یهاشده است. آزمون الگو با روش  یسه مرحله نظرسنج   یط  یمانقالب اسال 

  1217در شهر تهران به تعداد    یآزاد اسالم  در دانشگاه   لیمشغول به تحص   ثارگریشاهد و ا  انیشامل دانشجو  زیبخش ن  نیآماری ا  ۀشده است. جامع
ساخته  محقق  یاپرسشنامه  زیها نداده  یار گردآوراند. ابزانتخاب شده  یعنوان نمونه آمار به  یصورت تصادفنفر به  386آنها   انینفر بوده است که از م

استفاده    اس .اس.پی.اس  افزار¬ با استفاده از نرم  یانمونهتک   یاز آزمون ت  زیالگو در جامعه هدف ن  ن یموجود ارکان ا  تیوضع  ی ابیارز  یبوده است. برا
 شده است. 

اعتبارسنجی    عوامل فردی، عوامل محیطی، عوامل آموزشی و تسهیالت و امکانات.الگوی ارائه شده شامل چهار بعد اصلی بوده است:  ها:  یافته

 گری مناسب عوامل چهارگانه شناسایی شده بر موفقیت تحصیلی این دانشجویان را تایید کرده است.الگو نیز توان تبیین

تواند به پرورش موجود عوامل ارائه شده در قالب این الگو توسط مدیران دانشگاه و بنیاد شهید انقالب اسالمی میبهسازی وضعیت  گیری:  نتیجه 

تواند به ارتقای اثربخشی این  این دانشجویان برای ایفای نقش موثرتر در جامعه یاری رساند. توجه به ضریب تاثیر و وضعیت موجود این عوامل می 
 اقدامات کمک کند.

 و امکانات   التی،تسهیعوامل آموزش ،یطیعوامل مح  ،یعوامل فرد ثارگر،یشاهد و ا انی،دانشجو یلیتحص  تیموفق : ان کلیدیواژگ
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 مقدمه 
ها  دانشگاه اصلی وظایف جمله از کارآمد انسانی نیروی تربیت

شود. زیرا دانشگاه ها یکی از مکان های است که در  می محسوب
آن آموز ش های سازمان یافته و علمی گرا  ارائه می شود. ارائه  

عوامل   از  و  آموزش  مهارت  دانش،  آن  در  ای که  یافته  سازمان 
اما   پذیرد،  می  صورت  یابد  توسعه  فراگیران  های  مندی  عالقه 
اوقات دیده می شود که در یک کالس، تفاوت هایی در   گاهی 
از فاکتور های  ناشی  خصوص یادگیری فراگیران وجود دارد که 

 ]مختلفی است که بر روی موفقیت تحصیلی آنان تاثیر می گذارد
1]. 

 به شمار می کشور هر گرانقیمت هایسرمایه دانشجویان 

 فرهنگی و پژوهشی علمی، نظر از آنها تربیت به توجه که روند

اهمیت بسیار پیشرفت حائز  دلیل  همین  به   تحصیلی است. 

عوامل هادانشگاه دانشجویان  هایاولویت  از  آن، با مرتبط و 

 آموزشی مدیرانتوجه   مورد مسائل از و آموزش  در پژوهش

است  دانشگاه بهب[2]ها  رو  این  از  و    یـشزموآ  تـکیفی  دوـ. 
در    ؤثرـم  ملاعو از    نسانیو ا  شیزموآ  منابعروی    بر  اریگذسرمایه
 ستا را   ینـهمدر  ود.  ـیشـم   بمحسو  هارکشو  جانبههمه   توسعه

  ساسی ا   افدـها  هـجملاز    زـنی  نجویاـنشدا  یلیـتحص  رفتـپیش
بهره  ایرزست.  ا  شیزموآ  یبرنامهها و  توسعه  امکان  برداری زیرا 
.  [3]سازدهای دانشجویان را فراهم می نائی اتوو    هاادستعدا موثر از  

از وضعیت تحصیلی دانشجو است  موفقیت تحصیلی به جلوه  ای 
ای برای  هایی همچون نمره یک دوره، میانگین نمره که با شاخص 

از دورهمجموعه میانگای  با  درس  نمرات در دوره ها در یک  ین 
 .[4]های تحصیلی فرد باشد

 آموزشی هر نظام مشکالت از یکی تحصیلی افت در مقابل،

شخصی   مشکل یک  تنها به عنوان نه است که  هادانشگاه  جمله از
 رود زیرانیز به شمار می  اجتماعی اساسی معضل یک بعنوان بلکه

 کار، بازار به فرد یافتن راه اثر دیرتر بر ها،هزینه  اتالف بر عالوه

زیادی روحیه،  رفتن دست از و سرخوردگی  خود به خسارات 

است   ممکن و شود  می وارد کشور و جامعه ها،  خانواده دانشجو،
 اعتیاد خانواده، ترک یا تحصیل ترک اجتماعی، منفی رفتارهای

خودکشی مخدر مواد به مطالعات داشته دنبال به را و   باشد. 

 قبیل از عواملی است گرفته صورت زمینه این  در متعددی که

 اقتصادی اجتماعی، شرایط شخصیتی دانشجویان و های ویژگی

 دوری و  خوابگاه در زندگی مشکالت مالی، خانواده،   فرهنگی و

 آموزشی تجهیزات مبالغ و تحصیلی رشته هایویژگی  خانواده، از

 شدنمشروط   و تحصیلی وضعیت با را اساتید تدریس شیوه و

 .[5 ]انددانسته  مرتبط
تحصیلی از    موفقیتیافتن شرایط و روشهای موثر در جهت  

جمله موضـوعات مـورد عالقه پژوهشگران و صاحبنظران علوم 
است.   بـوده  و تربیتی  فردی  عوامل  از  ای  مجموعه  تردید  بی 

تحصیلی   محیطی، یا عوامل شناختی و غیر شناختی بر موفقیت

تحصیلی، متغیری    ذارد؛ زیرا متغیر موفقیتدانشجویان تأثیر می گ
 .[6 ]پذیرد چندبعدی است و از عوامل متعددی تأثیر می

ایثارگری   روحیه  و  ایثار  هزینهارزش  قالب   فدا   تا  مادی  در 
 متفاوت   های  فرهنگ  با  ملل  همه  در  تاکنون  گذشته   جان، از  کردن

 بشری   های  ارزش  ترین  برجسته  از  و  مختلف، ستودنی  ادیان  و
  خود  سلحشوران  و  فداکاران، جانبازان  به  هاملت   است. همه  بوده

و این روحیه ایثارگری در همه جوامع    نگرندمی    احترام   دیده  به 
لیکن شیوه این تقدس گرایی و احترام متفاوت    مورد ستایش است. 

و    است.  ناجوانمردانه  مردم  عامه  سوی  از  ایران  به  عراق  حمله 
شد و احساسات ملی را برانگیخت  می   توهین به غرور ملی تلقی

به یک ارزش اجتماعی تبدیل    و دفاع از وطن،  که مقابله با دشمن،
شد و بسیاری از جوانان حتی با وصف مخالفت شدید پدر و مادر 

بنابراین با تثبیت    .ها را به سوی جبهه ها ترک کردندخانه   خود،
ی جایگاه  فرهنگ ایثارگر  ارزش ها و هنجارهای دینی و انقالبی،

ایثارگران و   و مقام باالیی پیدا نمود و جامعه به نقش و اهمیت 
  فداکاری خانواده هایشان پی بردند چرا که کنش ایثارگرانی آنها،

 .  [7 موجب مصونیت جامعه در برابر تجاوز دشمن شد]
و  اجتماعی  شخصی،  زندگی  خاص  وضعیت  میان  این  در 

ایثارگر ایجاب به  می  تحصیلی دانشجویان شاهد و  کند پرداختن 
و رویکردی ویژه  نگاهی خاص  با  آنان  مقولۀ موفقیت تحصیلی 
انجام شود.  جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در کنار دستاوردهای 
عظیمی که برای کشور در پی داشت، پیامدهای ناگوار بسیاری نیز 
این پیامدهای اجتماعی آن بی سرپرست   از  در پی داشت. یکی 

رانقدر و جانباز و اسیر شدن تعداد زیادی  شدن فرزندان شهدای گ
های  بحران  سرپرست،  نبود  بود.  اسالمیمان  میهن  فرزندان  از 
روانی، نبود حمایت های مالی، روانی و ایفای نقش بنیاد شهید و  
و  جانبازان  شهدا،  معظم  خانواده  از  در حمایت  را  ایثارگران  امور 

از جمله دغدغه   های اساسی  ایثارگران را ضروری ساخته است. 
این خانواده ها، تحصیل فرزندانشان بوده است تا بتوانند به عنوان  

های پدران خود آینده سازان کشور و ادامه دهندگان راه و آرمان
این  به گونه  اما مشکالت پیش روی  ایفای نقش کنند.  ای موثر 

با   نیز  فرزندانشان  تحصیل  شرایط  شود  می  باعث  ها  خانواده 
دشوا و  ها  این  محدودیت  وجود  باشد.  همراه  فراوانی  های  ری 

محدودیت ها باعث می شود تحصیل آنها با عدالت آموزشی همراه  
نباشد و کسب موفقیت تحصیلی برای آنها بسیار دشوارتر از دیگر 

ی شناسی در دهه ازطرف دیگر، مرور متون روان دانشجویان است.  
زندان و اثرات  گر تأکید فراوان بر نقش پدر در تربیت فراخیر، بیان

می خانواده  در  وی  حضور  عدم  از  ناشی  مشکل  سوء  این  باشد. 
آمدهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران  تربیتی، یکی از پی عاطفی 

در اثر شهادت، اسارت و جانبازی تعداد زیادی از عزیزان پاک این 
 . [8 ]  مرز و بوم و نبود نعمت پدر در کانون گرم خانواده بوده است
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پ وجود  عوامل ژوهشبا  الزامات،  زمینه  در  که  بسیاری  های 
های ارتقای پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی موثر و روش 

. مطالعات انجام شده در این زمینه [11و10و9 ]انجام شده است  
نبود   و  ناچیزند  بسیار  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  خصوص  در 

به عنوان   زمینه  این  یکپارچه در  و  راهنمای عمل الگویی جامع 
اندرکاران این امر بسیار مشهود است. بر این اساس پژوهش  دست

تحصیلی  موفقیت  ارتقای  بر  موثر  عوامل  تا  است  آن  بر  حاضر 
دانشجویان شاهد و ایثارگر شناسایی را در قالب الگویی به نسبت  
جامع ارائه کند، وضعیت موجود موفقیت تحصیلی این دانشجویان 

کند و پیشنهادهایی کاربردی برای ارتقای    بر این اساس ارزیابی
موفقیت تحصیلی این دانشجویان در خصوص هر یک از ابعاد مدل 

 ارائه شود. 
موفقیت یک راه است نه یک هدف ودر این مسیر عوامل موثر  
بسیاری دخیل هستند. موفقیت در واقع به دست آوردن نتایج عینی  

  نیا  ی بر رو  هیدر مطالعات اول.  [12]و ملموس و محسوس است   
آن عملکرد    مفهوم،  و  تحصیلی  پیشرفت  چون  مفاهیمی  با  را 

میانگین   و  اند  گرفته  نظر  در  یکسان  درس تحصیلی    ای  ینمرات 
  یلیتحص  تیابزار موفق  نیو معمولتر  نیمعدل به عنوان مشهورتر

است   دانش گرفته  قرار  استفاده  مورد  و  .  [13]  آموزان  کوبال 
در   توانیرا م  یلیتحص  تیموفق  فیمعتقدند تعار  (  2001)    وسکیم

با    ی)نمرات، درجه سازگار  ین یع  فیدو دسته بزرگ که شامل تعار
)نگرش شناختی  روان  ای  یذهن  فی( و تعاریآموزش  ستمیکارها و س

به نسبت   ف یداد. تعر  یخود( جا  یلیتحص  تیفرد نسبت به موفق
  ی ابیعبارت است از خودپنداره و خودارز یلیتحص ت یجامع از موفق

مهم   انینگرش اطراف  زیو نتحصیل  در    تینسبت به موفق  فراگیر
  یها  و شامل مؤلفهفراگیر    تی( نسبت به موفقنیو معلم   نی)والد

و نافذ بودن    رگذاری)باور به تأث  ی، خودکارآمدیشخص  یگذار  ارزش
 ا یمعنا  )داشتن    ی(، هدفمندیلیتحص  تیو داشتن کنترل بر موفق

(، مشارکت فعاالنه در امور  یلیتحص  ی  در تجربه   ی هدف شخص
مشارکت  زانی)م  یلیتحص عمق  فرا  و  تفکر  یریادگی  ندیدر   ،)

به منظور    نیشیو بسط مطالب و تجارب پ  ی)تأمل فرد  ی انعکاس
درازمدت(،    ینگهدار حافظه  در    یاجتماع  یکپارچگیاطالعات 

(،  یفرد  نیروابط و تعامالت ب  ، ی)سبک ارتباط با افراد مهم زندگ
تفکر،  پرداختن    ندیفرد نسبت به فرآ  یآگاه  شی)افزا  یخودآگاه
فراش خودپندارهناختبه  و  سبکها  یلیتحص  ی  (  و    یریادگی  ی، 
و  دگاهی)د  یفرد  یریادگیعادات   ادراک  فرد،  به    یجامع  نسبت 

 ]  است  شده  یسازفهومدر مدرسه( م  ت یمدرسه و احساس موفق
14]. 

  یلیتحص  ت یگوناگون و محققان مختلف حوزه موفق  فیتعار
در    فراگیران   یلیتحص  تیموفق  ی ابیارز  یرا برا  یمختلف  یمالکها

گرفته  برخنظر  درس  یاند.  معدل  محققان  ترک  یاز  نمرات    بیو 
  گر ید  ی اند. برخ  دانسته  یلیتحص  تیدروس مختلف را مالک موفق

و  عزت نفس  ده،یچیاز جمله حلّ مسائل پ ییهامالک محققان  از

 زین. آرتینو  [15 ]خود پنداره توانایی را نیز به معدل اضافه کرده اند
  زش یو تداوم انگ  تیرضا  شرفت،یسازه را شامل سه مؤلفۀ پ  نیا
نیل به اهداف تحصیلی،    ،(آموز )مداومت   پشتکار دانش.  داندی  م

  ،ی جانیه  ، ی)شامل تحول ذهن  پیشرفت تحصیلی و تحول جامع
معنوی(،اخالق  ،یاجتماع و  جسمی  احساس  خودکارآمد  ی،  ی، 

هدفمندی، مشارکت فعاالنه، تفکر انعکاسی، یکپارچگی اجتماعی،  
  ی عنوان ابعاد و مالکها  به  یهمگ   یلیو خودپندارة تحصخودآگاهی  

  یلیتحص  ت یموفق.  [16 ]ندا  ظر گرفته شدهدر ن  یلیتحص  تیموفق
قرار دارد.    یعوامل متعدد  ری است که تحت تأث  یچند بعد  یا  سازه

مطالعه که شامل   16با تلفیق نتایج  مطالعه فراتحلیل )یک  نتایج  
ارتباط بین اثربخشی    جهت مشخص شدن  استاد دانشگاه(  4130
انجام گرفت عوامل موثر    دانشجویانو پیشرفت تحصیلی    اساتید

، طول دوره آموزش،  اساتید  اثربخشی بر موفقیت دانشجویان را  
نتایج  نشان داد.    .محل تحصیل، یا سطح تحصیالت دانشجویان

و پیشرفت تحصیلی    اساتید  نشان داد که میانگین رابطه اثربخشی  
نتایج همچنین    .معنی دار بود، اما اندازه اثر کوچک بود  جویاندانش

زیربنایی   نشان عوامل  و  اقدامات  از  برخی  با  رابطه  این  که  داد 
 .[17 و طول دوره تدریس تأثیر می پذیرد] اساتید
اصلا و    (1381)    صفهانی  اجتماعی  و  فردی  سازگاری 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شاهد و غیر شاهد  
مشغول به تحصیل در سال سوم متوسطه شهر اهواز را مقایسه 

اجتماعی   ،  و دریافت که دانش آموزان شاهد سازگاری فردیا  .کرد
و پیشرفت تحصیلی پایین تری نسبت به دانش آموزان غیر شاهد 

 .[18 ]دداشتن
و  (  1382)    گودرزی دینداری  گرایش  رابطه  بررسی  به 

و  . اهای فردی اجتماعی دانشجویان استان همدان پرداختویژگی
سال را    22تا    18و پسر    دانشجوی شاهد دختر  200به این منظور  

 :انتخاب و مورد مطالعه قرار داد و به نتایج زیر دست یافت
دختر جویان  بین دینداری و پایبندی اخالقی اجتماعی دانش.  1

 . و پسر شاهد رابطه مثبت و معناداری وجود داشت
از  .  2 بهتر  شاهد  غیر  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت 

درصد از دانشجویان   6دانشجویان شاهد بود به طوری که فقط  
درصد از آنها حداقل   60و باالتر داشتند و در حدود    17شاهد معدل  

تجربه   بار  و    مشروطیک  داشتند  را  برای    43شدن  فارغ  درصد 
غیر  التحصیل شدن   دانشجویان  به  نسبت  بیشتری  زمان  به  نیاز 

 . [19 شاهد داشتند]
بررسی  1387)    شیروانی به  خود  پژوهش  در   عملکرد( 

مدارس ایثارگر و  شاهد آموزان  دانش تحصیلی  با شاهد طرح 

 یافته است؛ پرداخته طرح پراکنده ایثارگر و شاهد آموزان دانش

 مندی عالقه« درزمینه تفاوت دادند که نشان پژوهش این های

 پراکنده، طرح و شاهد مدارس آموزان میان دانش » تحصیل به

 مدارس دشاه پسر آموزان دانش تحصیلی میان عملکرد تفاوت

و عملکرد   تفاوت پراکنده، طرح پسر آموزان دانش شاهد  میان 
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 پسر آموزان با دانش ایثارگر و شاهد دختر آموزان دانش تحصیلی

تحصیلی میان تفاوت و ایثارگر و شاهد  آموزان  دانش عملکرد 

 مربوط های یافته است. بوده ایثارگر معنادار آموزان دانش با شاهد

با   ایثارگر و شاهد دختر آموزان دانش عملکرد تحصیلی مقایسه به
که نکته این گویای ایثارگر، و  شاهد پسر آموزان دانش  است 

 پسر آموزان به دانش نسبت بهتر عملکردی دختر، آموزان دانش

 . [20 ]اند داشته
به طور مشترک بین ایران و  2018تحقیق تیمی که در سال 

  موفقیت به بررسی اثربخشی و انگیزه معلم بر    روسیه انجام شد، 
تحصیلی دانش آموزان در آموزش علمی در مدارس راهنمایی و 

نشان داد که تفاوت     پرداخت که نتایجدبیرستانی در ایران و روسیه  
جنسیتی معنی دار نبود اما تفاوت نژادی از نظر پیشرفت تحصیلی  

مچنین یافته های دانش آموزان در آموزش علمی معنی دار بود. ه
پیشرفت   در  انگیزه  و  معلمان  خودکارآمدی  معنادار  تأثیر  دیگر، 

 .[9 ] تحصیلی در آموزش علوم را نشان داد 
تا    10( در مطالعه ای بر روی دانش آموزان  2013باراجاس )

سال کالیفرنیا، تاثیر یک برنامه مشاوره گروهی را بر پیشرفت    14
جلسه به طول    10رنامه که  تحصیلی آنان بررسی کرد. در این ب

گذاری،   هدف  ریزی،  برنامه  وقت،  مدیریت  مهارتهای  انجامید، 
بر   غلبه  دادن،  امتحان  و  مطالعه  روشهای  برداری،  یادداشت 
بر   ای  مقدمه  و  شغلی  مسیر  اهداف  کشف  امتحان،  اضطراب 
مشاغل مرور شد. نتایج حاکی از افزایش پیشرفت تحصیلی دانش  

 . [10 ]آموزان بود
درصد   73( ضمن تاکید بر اینکه  2011ریکا، کازان و ترانا )ایند

از دانش آموزان و دانشجویان حدود یک هفته قبل از امتحانات  
شروع به خواندن و یادگیری می کنند، به بررسی تاثیر مدیریت 

تحصیلی   موفقیت  در  رومانی    130زمان  در  دانشجویان  از  نفر 
نندگان از هوش متوسط  پرداختند. در این مطالعه که همه شرکت ک

قرار   مشاوره  تحت  فردی  صورت  به  بودند،  برخوردار  باالیی  یا 
گرفتند. نتایج بعد از دو ماه مداخله نشان داد که برنامه ریزی و  
آموزش سبکهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر 

 . [21 ]است
  ( تیانجی سیا  و  وانگ  با عنوان  2017هونگی  تحقیقی  به   )

والدین بر یادگیری خودجوش نوجوانان و موفقیت تحصیلی  تاثیر  
از سه مدرسه   اطالعات  پرداختند.  زندگی شهری کشور چین  در 

دانش آموز گرفته شده اند    1009از    Zhuhaiراهنمایی در شهر  
که یکی از این مدارس از گونه مدارس کلیدی در چین به حساب  

ت بیشتری داده  می آید که از طرف دولت به آن گونه مدارس اهمی
درصد    40درصد دانش آموزان دختر بودند و بیش از    48می شود.  

دانش آموزان پدری با تحصیالت لیسانس و باالتر دارند. اکثریت  
 دانش آموزان در یک خانواده متوسط زندگی می کنند. 

 موارد زیر بررسی شده اند: 
 توانایی در دروس زبان چینی، ریاضیات و زبان انگلیسی •

 تعیین قوانین و چارچوب از طرف والدین •

 حمایت تحصیلی والدین  •

کتب  • همچون  منزل  در  فرهنگی  کاالهای  کردن  فراهم 
 ادبی، آالت موسیقی، اطلس ها و ... 

 نقش والدین در اوقات تفریحی فرزندان •

 برنامه ریزی درسی مستقل دانش آموزان  •

استقالل و در این بررسی معلوم می شود که والدین در ایجاد  
باعث   که  دارند  مؤثری  نقش  خودجوش  یادگیری  به  تشویق 
طرف   از  قوانین  و  چارچوب  شود.تعیین  می  تحصیلی  موفقیت 

والدین آن تأثیر منفی نداشته است، زیرا که در جامعه چین این  
امر به صورت ابراز عالقه از طرف والدین به فرزندان برداشت می  

رای حمایت دانش آموزان برای  شود، اما در عین حال نقش مثبت ب
از طرفی مشخص شدکه   است.  نداشته  یادگیری خودجوش هم 
در   مثبت  تأثیر  تحصیل  در  کمک  و  فراغت  اوقات  در  دخالت 

 .[22 ]موفقیت تحصیلی دارد

 مدل مفهومی پژوهش 

نگارنده براساس مطالعه پیشینه تحقیق، اهداف و سوال ها،  
شامل چهار بعد اصلی  چهارچوب نظری پژوهش را تدوین کرده که  

می  تالش  اساس  این  بر  پیشرفت  است.  بر  موثر  عوامل  شود 
شناسایی،  زمینه  چهار  این  در  شاهد  دانشجویان  تحصیلی 

 (.1بندی و اعتبارسنجی شوند)تصویر طبقه 

 
 چارچوب نظری پژوهش . 1تصویر

 

 روش کار
توان از  تحقیق حاضر از نگاه هدف، کاربردی است؛ زیرا می 

یافته دانشجویان  نتایج  تحصیلی  موفقیت  ارتقای  برای  آن  های 
زمره  در  روش  از  حاضر  پژوهش  همچنین  کرد.  استفاده  شاهد 

میپژوهش قرار  کیفی  کمی،  رویکرد  های  با  الگو  ارائه  گیرد. 
استقرایی و با روش دلفی انجام شده است. آزمون مدل  -اکتشافی 

با کمک    ارائه شده نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی
افزار پی.ال.اس انجام شده است. برای بررسی وضعیت موجود  نرم

از   نیز  جامعه هدف  در  ارائه شده  مدل  در  شده  شناسایی  عوامل 
آماری مورد نظر  جامعه  ای استفاده شده است.  نمونه آزمون تی تک 
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های  نفر از اساتید و خبرگان رشته   20برای انجام روش دلفی شامل  
ریت آموزش عالی و مدیران و کارکنان مرتبط علوم تربیتی و مدی

بنیاد شهید انقالب اسالمی بوده است. همچنین جامعه آماری مورد 
نظر برای اعتبارسنجی مدل و ارزیابی وضعیت موجود جامعه هدف  

دانشگاه شاهد  دانشجویان  شامل  شهر نیز  در  اسالمی  آزاد  های 
تعداد   به  اساس    1217تهران  بر  که  است  بوده  رمول  ف  نفر 

محدود  نمونه  جامعه  از  صورت  نفر    386تعداد  گیری  به  آنها  از 
انتخاب شده  به عنوان نمونه آماری  از  تصادفی  استفاده  اند که با 

محققپرسشنامه عملیاتیای  حاصل  که  مفاهیم  ساخته  سازی 
 . اندموجود در الگو بوده است مورد نظرسنجی قرار گرفته 

 

 یافته ها  
اکتشـافی پـژوهش کـه بـه دنبـال ارائـه با توجه به ماهیت  

الگو است بـر اسـاس مـروری کـه بـر پیشـینه پـژوهش انجـام 
شــد عوامــل مــوثر بــر ارتقــای موفقیــت تحصــیلی دانشــجویان 

دســـته عوامـــل فـــردی، محیطـــی، آموزشـــی و  4شـــاهد در 
ــه منظــور تکمیــل و  تســهیالت و امکانــات قــرار داده شــدند. ب

ــبومی ــده از پیش ــایی ش ــل شناس ــازی عوام ــژوهش از س ینه پ
روش دلفی اسـتفاده شـده اسـت. بـدین منظـور روش دلفـی در 

 دو مرحله انجام شد.
 استخراج ارکان مدل 

استخراج عوامل تشکیل دهنده مدل با روش دلفی انجام شده  
ای پنج سطحی طراحی شد  است. دور اول روش دلفی پرسشنامه

ودن  های مربوط به هر مؤلفه، محلی برای افزو در انتهای شاخص 
اضافه شاخص برای  محلی  پرسشنامه،  انتهای  در  و  جدید  های 

ها یا ابعادی دیگر از دیدگاه پاسخگویان در نظر گرفته نمودن مولفه 
پرسشنامه گردآوری و تحلیل شد. در دور    20شد. در این مرحله  

دوم روش دلفی نیز فهرست عوامل شناسایی شده در مرحله اول 
بندی  بندی و درجهین مرحله رتبهاصالح و تعدیل شده است. در ا

مرحلهخروجی سوم  های  مرحله  در  است.  متعارفی  عمل  اول  ی 
های مورد اعتباریابی عوامل قرار داده شده در زیر مجموعه مولفه 

نظر از خبرگان مورد نظرسنجی قرار گرفت. چون در این مرحله  
اشباع نظری و اطالعات   پرسش تحقیق پاسخ داده شد )اجماع، 

 (.  1فرایند دلفی در همین مرحله پایان یافت)جدول کافی(
دول   ه در ـج ه ـک انگوـن ده می  1هـم ه دـی انگین هـم ــود مـی شـ

ها از اعتبار از این رو همه شــاخص.  باالتر اســت 3ها از شــاخص
مورد نیاز برخوردارند. ســـپس نتایج بدســـت آمده از تحلیل های 

یلی( کمی)تحلیل عاملی اکتـشافی برای تعیین ابعاد موفقیت تحـص
ــاخص نمونه گیری) آزمون کیزر مایر( برابر با  و  812/0مـقدار شـ

ــطح  ــد که  05/0آزمون کرویت بارتلت در سـ معنادار گزارش شـ
ت. که بر  ب بوده اـس ت که اجرای تحلیل عاملی مناـس بیانگر آنـس

افی   ده از تحلیل اکتـش تخراج ـش اس عامل های اـس  15بعد و  4اـس
ر دانشــجویان شــاهد و مولفه تاثیر گذار برموفقیت تحصــیلی د

انگر آن  ت آمد. نتایج حاصـل از انحراف معیار نیز نـش ایثارگر بدـس
اســت که میزان اجماع بین اعضــای پانل دلفی در خصــوص این 

 مفهوم در مقایسه با مرحله اول ارتقاء یافته است.

 امل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهدنتایج حاصل از دور سوم دلفی برای شناسایی عو .1جدول 

 میانگین  تعداد شاخص ها   ها مولفه ابعاد 

 بعد  فردی
 4.6 21 ویژگی های  روانشناختی 

 4.52 9 ویژگی های  رفتاری 

 بعد محیطی 

 4.22 11 عوامل خانوادگی 

 4.69 12 عوامل اجتماعی 

 4.07 7 عوامل فناورانه 

 بعد  آموزشی  

 4.3 3 ارزیابی نظارت و 

 4.57 6 اهداف و برنامه ها 

 4.40 3 محتوای آموزشی 

 4.09 32 نحوه اجرا

 4.78 24 اساتید 

 بعد تسهیالت و امکانات  

 4.13 5 عوامل مادی 

 4.43 7 عوامل رفاهی 

 4.33 4 مشاوره

 4.14 6 توانمندسازی شغلی  

 4.16 18 پژوهشی 

 اعتبارسنجی مدل 

ا روش دلفی از  ه شـــده در ـب برای آزمون کمی الگوی اراـئ
ده  تفاده ـش تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزار پی.ال.اس اـس
تفاده  ت. بدین منظور از تحلیل عاملی تأییدی در دو مرحله اـس اـس

ه ــت. در مرحـل ــده اسـ ه بین شـ ی اول، چگونگی و میزان رابـط
ــاخص ــکیل دهنده هر یک ش ها با  مولفه مورد از مولفههای تش

ــت و در مرحله دوم نیز چگونگی و میزان  ــده اس ــی ش نظر بررس
ها با بعد در برگیرنده آنها ارزیابی ـشده رابطه بین هر یک از مولفه
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ــتـفاده از ـمدل در ـحاـلت معـناداری ـبه   ــت. ـبدین منظور ـبا اسـ اسـ
بینی ـشده در مدل پرداخته بررـسی معنادار بودن روابط روابط پیش

میزان تأثیر توان  مینیز با اســتفاده از مدل اســتاندارد  شــود و می
ی   ت را بررـس ده اـس روابطی در این مدل که معناداری آنها تأیید ـش

 (. 2کرد)جدول  
، معنادار بودن  2ی شده در جدول شمارهبا توجه به نتایج ارائه 

همه گرفتهاثر  نظر  در  متغیرهای  توانمندسازی ی  برای  شده 

  -96/1و  96/1شناختی، تأیید شده است؛ زیرا مقدار آنها بین  روان 
 قرار ندارد. 

 ارزیابی تاثیر عوامل شناسایی شده

ها، ابتدا با استفاده  شده در فرضیهمنظور بررسی روابط بیان به
شده  بینی از روابط پیشاز مدل معناداری، معنادار بودن اثر هر یک  

می  و  بررسی  میزان  استاندارد،  مدل  از  استفاده  با  سپس  و  شود 
(.  2شود) شکل چگونگی تأثیر هر یک از این روابط ارزیابی می

 نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم ارکان مدل ارتقای تحصیلی دانشجویان شاهد .2جدول 
 نتیجه ددمعناداریع ضریب استاندارد  ها مولفه ابعاد 

 عوامل فردی 
 تأیید 45/127 96/0 عوامل روانشناختی 

 تأیید 62/35 87/0 عوامل رفتاری 

 عوامل محیطی 

 تأیید 45/44 89/0 عوامل خانوادگی 

 تأیید 88/62 94/0 عوامل اجتماعی 

 تأیید 30/10 65/0 عوامل فناورانه 

 عوامل آموزشی 

 تأیید 89/8 65/0 نظارت و ارزیابی 

 تأیید 23/14 73/0 اهداف و برنامه ها 

 تأیید 31/11 69/0 محتوای آموزشی 

 تأیید 05/102 96/0 نحوه اجرا

 تأیید 51/31 89/0 اساتید 

 تسهیالت و امکانات 

 تأیید 84/25 80/0 عوامل مادی 

 تأیید 12/32 86/0 عوامل رفاهی 

 تأیید 41/20 81/0 مشاوره

 تأیید 99/17 79/0 توانمندسازی 

 تأیید 56/38 90/0 پژوهشی 

 
 نمودار مدل پیشایندهای موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد در حالت استاندارد  .2شکل 

 

نشان  مدل   استاندارد  حالت  ابعاد میدر  مثبت  تأثیر  دهد 
قابل تأیید است. بدین شناختی بر خلق دانش  توانمندسازی روان 

بهت نتایج  مبنای  بر  مدل رتیب  و  معناداری  مدل  از  آمده  دست 
های پژوهش را در جدول  توان نتایج بررسی فرضیهاستاندارد، می 

 خالصه کرد. 3ی شماره
اختاری با  الگوی کلی روابط بین متغیرها در مدل معادالت ـس

ـشده ی بررـسیـشده ـسازگار بودند؛ هر چهار رابطههای بیانفرـضیه
آمده هر چهار دسته دستاند. بر مبنای نتایج بهمعنادار و مهم بوده
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ات بر   اـن ــهیالت و امـک ــی و تسـ ل فردی، محیطی، آموزشـ عواـم
اهد تاثیرات مثبت قابل توجهی  جویان ـش یلی دانـش موفقیت تحـص

ته ریب تاثیر داـش ی و امکانات با ـض اند. در این میان عوامل آموزـش
ــد هر دو در ر  40 ـــتهدرصـ اـند و پس از آن نیز تـبه اول قرار داشـ

ــوم میزان  عوامل محیطی در رتبه دوم و عوامل فردی در رتبه س
ــاهد  ــجویان شـ ــیلی دانشـ تاثیرگذاری بر ارتـقای موفقـیت تحصـ

 اند. برخوردار بوده
تعیین   برازش مدل ساختاری پژوهش، ضریب  بررسی  برای 

معیاری   R2زای مدل محاسبه می شود.  متغیرهای پنهان درون
گیری و بخش ساختاری است که برای متصل کردن بخش اندازه

رود و نشان از تاثیری دارد  کار میسازی معادالت ساختاری به مدل
های  زا دارد. یکی از مزیت زا بر یک متغیر درونکه یک متغیر برون

این است که این روش قابلیت کاهش خطاها   PLSاصلی روش  
مدل اندازهدر  وهای  سازه   گیری  بین  واریانس  افزایش  و یا  ها 
دارد. سه مقدار  شاخص را  مقدار    67/0و    33/0،  19/0ها  عنوان 

مالک برای مقادیر ضریب تعیین ضعیف، متوسط و قوی در نظر  
 0.974شامل)   R2گرفته می شود. با توجه به جدول باال مقادیر  

  بوده و نشان از برازش   0.67برای متغیر موفقیت تحصیلی( باالی 
 مناسب مدل دارد.

 ارزیابی وضعیت موجود پیشایندها 

 ناسبنام یا بناس)ممتغیرهای تحقیق  وضعیت بررسیبرای 

 به استفاده شد؛ الزم  آماری جامعه یک میانگین از آزمون  بودن(

 وضعیتی به مناسب وضعیت متغیرها، وضعیت بررسی در است ذکر

 3 عدد از تربزرگ متغیر امتیاز آن میانگین در که شود می گفته
و عالمت حد باال و پایین فاصله اطمینان به دست آمده هر  باشد

 می گفته  وضعیتی به نامناسب وضعیت مقابل در دو مثبت باشد. 

باشد و   3 عدد از تر متغیر کوچک امتیاز میانگین درآن که شود
عالمت حد باال و پایین فاصله اطمینان به دست آمده هر دو منفی  

بوده    3همچنین در صورتی که میانگین امتیاز متغیر برابر با باشد. 
و عالمت حد باال و پایین فاصله اطمینان به دست آمده یکی منفی  
و دیگری مثبت باشد وضعیت متغیر متوسط خواهد بود. جدول ....  
ارتقای   پیشایندهای  موجود  وضعیت  ارزیابی  از  حاصل  نتایج 

نمونه آماری مورد نظرسنجی    تحصیلی دانشجویان شاهد را از نگاه
 (. 4دهد)جدولقرار گرفته نشان می 

 ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه  .3جدول 
 نتیجه اعداد معناداری ضریب استاندارد  مسیر: تاثیر مثبت عوامل  فرضیه 

 تأیید 7.079 0.167 فردی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد 1

 تأیید 7.935 0.230 محیطی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد 2

 تأیید 8.681 0.409 آموزشی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد 3

 تأیید 11.507 0.408 تجهیزات و امکانات بر موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد 4

 دانشجویان شاهدوضعیت موجود پیشایندهای ارتقای موفقیت تحصیلی  .4جدول 

ابعاد 
 

 درجه آزادی tآماره انحراف معیار میانگین تعداد هامؤلفه 
سطح معنی  

 داری

اختالف 

 میانگین

وضعیت  فاصله اطمینان 

 حد بال  حد پایین متغیر

ی
فرد

 مناسب  0.1322 0.0874 0.10979 0 372 9.622 0.2203 3.1098 373 عوامل فردی  

 متوسط 0.03 - 0.0109 0.0092 0.361 372 0.915 0.20095 3.0095 373 روانشناختی ویژگی های 

 مناسب  0.3993 0.2952 0.34722 0 372 13.116 0.51122 3.3472 373 ویژگی های رفتاری 

ی 
محیط

 نامناسب - 0.0614 - 0.1083 - 0.0848 0 372 - 7.12 0.2299 2.9151 373 عوامل محیطی  

 مناسب  0.1179 0.0275 0.0727 0.002 372 3.16 0.4437 3.0727 373 خانوادگی 

 نامناسب - 0.0985 - 0.1736 - 0.1360 0 372 - 7.12 0.3689 2.8639 373 اجتماعی 

 نامناسب - 0.2394 - 0.3035 - 0.2714 0 372 - 16.65 0.3147 2.7286 373 فن آوری

ی 
آموزش

 

 نامناسب - 0.055 - 0.1031 - 0.0790 0 372 - 6.45 0.23648 2.9209 373 عوامل آموزشی 

 نامناسب - 0.3765 - 0.5568 - 0.4666 0 372 - 10.17 0.88562 2.5333 373 نظارت و ارزیابی 

 نامناسب - 0.167 - 0.2330 - 0.2 0 372 - 11.93 0.32361 2.8 373 اهداف و برنامه ها 

 نامناسب - 0.3029 - 0.3637 - 0.3333 0 372 - 21.56 0.29854 2.667 373 محتوای آموزشی 

 نامناسب - 0.1240 - 0.1510 - 0.1375 0 372 - 20.08 0.13217 2.8625 373 نحوه اجرا

 مناسب  0.1737 0.0566 0.11515 0 372 - 3.87 0.57456 3.1152 373 اساتید 

ت 
ال

ت و تسهی
امکانا

 متوسط 0.1154 - 0.0177 0.04885 - 0.15 372 1.44 0.65324 3.0488 373 امکانات و تسهیالت  

 مناسب  0.8813 0.6387 0.76 0 372 12.32 1.19088 3.76 373 مادی

 مناسب  0.7946 0.6340 0.71429 0 372 17.48 0.78872 3.7143 373 رفاهی خدماتی 

 نامناسب - 0.4980 - 0.6020 - 0.55 0 372 - 20.8 0.51059 2.45 373 خدمات مشاوره ای 

 نامناسب - 0.1949 - 0.3384 - 0.2667 0 372 - 7.30 0.70490 2.73 373 توانمندسازی شغلی 

 نامناسب - 0.1040 - 0.2438 - 0.17386 0 372 - 4.89 0.68648 2.8261 373 تسهیالت پژوهشی 
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 بحث  
غیرقابل آفرین،  ای ارزشمند، ارزش امروزه منابع انسانی سرمایه 

رود . یکی از الزامات توسعه  تقلید و غیرقابل جایگزین به شمار می
تواند  این سرمایه وجود زیرساخت مناسب در دانشگاه است که می 

موفقیت  زمینه باشد.  دانشجویان  تحصیلی  موفقیت  ارتقای  ساز 
تحصیلی به معنای دستیابی فراگیر به اهداف و مقاصد آموزشی و  

های مورد انتظار از هر دوره تحصیلی  ندیپرورش دانش و توانم
است موفقیت  [16]خاص  ارتقای  الزامات  و  شرایط  بهسازی   .

سازی تواند به پرورش همه جانبه و آمادهتحصیلی دانشجویان می
آنها برای ایفای نقش موثرتر در جامعه آماده سازد. این موضوع در 

دارد.    خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر اهمتی دوچندان و خاص
چالشمحدودیت و  و  ها  اجتماعی  خانوادگی،  شخصی،  های 

اقتصادی این دسته از دانشجویان از سویی و ضرورت پاسداشت  
رشادت و ایثار شهدا و ایثارگران از سوی دیگر توجه به موفقیت  
تحصیلی این دانشجویان را برای مسئولین مرتبط ضروری ساخته  

شده الگویی از عوامل  است. از این رو در پژوهش حاضر تالش  
موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ارائه شود.  
بدین منظور پس از مرور پیشینه نظری و تجربی موضوع چارچوب  
فردی،   عوامل  دسته  شامل چهار  که  تدوین شد  پژوهش  نظری 
منظور   به  است.  بوده  تسهیالت  و  امکانات  و  آموزشی  محیطی، 

انطباق و  بومی  این زمینه طی دو  سازی،  تکمیل عوامل موثر در 
موضوع   با  مرتبط  خبرگان  از  دلفی  روش  از  استفاده  با  مرحله 
نظرسنجی شد و الگوی نهایی تدوین شد. اعتبارسنجی مدل نیز  

ها و ابعاد تشکیل دهنده الگوی ارائه  ها، مولفهروابط میان شاخص 
ارتق یپشایندهای  الگوی  اساس  این  بر  کرد.  تأیید  را  ای شده 
  15موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل چهار بعد،  

 شاخص است.    168مولفه و 
نخستین بعد تشکیل دهنده مدل شامل عوامل فردی موثر بر  
موفقیت تحصیلی این دانشجویان است که خود شامل دو مولفه  

های شخصی است. با توجه به  های روانشناختی و مهارتقابلیت
ها های شناختی در موفقیت انسان. این قابلیتیتنقش ذهن و قابل

جمله  می از  و  دانشجویان  تحصیلی  موفقیت  ارتقای  بر  توانند 
میان   این  در  باشند.  تاثیرگذار  نیز  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 

تفکر  قابلیت خالقیت،  انگیزه،  هیجانی،  هوش  به  مربوط  های 
تبیین توان  از  نفس  به  اعتماد  و  ویژهانتقادی  زمینه  گری  در  ای 

از   به آن دلیل است که یکی  برخوردارند. این  موفقیت تحصیلی 
امکان  به  داشتن  باور  موفقیت  اساسی  و الزامات  موفقیت  پذیری 

ها با برخورداری از خودباوری برای دستیابی به آن است. این یافته 
ابولقاسمی،   مطالعات  همکاران  1390نتایج  و  داودی  موسوی  ؛ 

سازگار بوده است. افزون بر این یکی از    2013؛ باراجاس،  2018
تحصیلی   موفقیت  جمله  از  موفقیت  هرگونه  اصلی  الزامات 

های شخصی مورد نیاز است تا با استفاده از برخورداری از مهارت
آنها بتوان اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مورد نظر به  

ترین این  مهم  صورت هوشمندانه و به درستی انجام شوند. از جمله
قابل  مهارت تاثیر  دانشجویان  این  تحصیلی  موفقیت  بر  که  ها 

های ارتباطی، مهارت اجتماعی،  اند عبارتند از: مهارتتوجهی داشته 
 گیری و مدیریت زمان. مهارت تصمیم

 

 نتیجه گیری
بررسی وضعیت موجود عوامل فردی در جامعه هدف نشان  

قابلیت در  داد  روانشاختی  مهارتهای  و  متوسط  های وضعیت 
اند. وضعیت مجموع عوامل  رفتاری در وضعیت مناسبی قرار داشته 

 فردی نیز مناسب بوده است. 
در کنار خانواده،  ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  
تحصیلی  موفقیت  بر  که  هستند  عواملی  فناوری  همچنین 

مایتی نسبت  دانشجویان تاثیر گذار هستند و اگر اجتماع رویکرد ح
به خانواده ایثارگران داشته باشد و فرهنگ تقدیر از کسانی که در 
راه دفاع از کشور جانفشانی کرده اند تقویت گردد، موجب تقویت  
ایثارگران می   از خانواده های  حمایت های اجتماعی و فرهنگی 
شود که می تواند فرایند تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثار گر را 

م بر  و  اقتصادی  تسهیل  وضعیت  همچنین  بیفزاید.  آنان  وفقیت 
مناسب می تواند در تامین و واگذاری امکانات و خدمات آموزشی  
بر دانشجویان شاهد و ایثارگر کمک و از دغدغه های اقتصادی  
آنان کاهش و مسیرهای موفقیت تحصیلی آنان را هموارتر نماید. 

ی، می تواند  فناوری نیز به عنوان یکی از نیروهای پیشران محیط
دسترسی   و  آموزشی  امکانات  توسعه  برای  را  الزم  بسیترهای 
دانشجویان به منابع اطالعاتی و سایر خدمات را تسهیل و موجب  
کمک به موفقیت تحصیلی دانشجویان گردد و فاصله های مکانی  
و همچنین محدودیت های فیزیکی مرتبط با آموزش با پیشرفت  

هد کرد که این امر به نوبه خود  و توسعه فناوری کاهش پیدا خوا
فرایند تحصیل و موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثار گر را   
هموارتر خواهد کرد. در بعد آموزشی برای فرزندان شاهد و ایثارگر  
به نظر می رسد به دلیل مسائل و مشکالتی که فرزندان شاهد و 

وجود   خانواده،  سرپرست  و  پدر  فقدان  خاطر  به  بیماری  ایثارگر) 
جنگ)  فعال  بازماندگان  جهت  جنگ  از  ناشی  مختلف  های 
جانبازان( و مشکالت رفتاری سرپرستان خانواده ها( دارند، کامال 
مشهود است که مانند سایر افراد نمی توانند بدون دغدغه تحصیل  
کنند و با مشکالت ناشی از جنگ باید دست و پنجه نرم کنند پس  

به نظر می رسدو حتی  وجود تسهیالت آموزشی کامال ض روری 
امور ایثارگران و دولت سرمایه گذاری   بنیاد شهید و  بهتر است  
های مختلف در طول تحصیل) کالس های تقویتی با کیفیت باال، 

رساند. یاری  را  آنان   )  .... و  تحصیلی  به    مشاوره  مربوط  بحث 
امتیازات یا تسهیالت و امکانات ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر بعد 

هارم این پژوهش است. پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه  چ
آنها تسهیالت   ارتقاء سطح زندگی  ایران، مسئوالن کشور جهت 
ویژه ای را در نظر گرفتند. این قانون مورد پذیرش و استقبال آحاد 
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ملت قرار گرفت و از نگاه عمومی قانونی عادالنه تلقی شد. نسل 
امروز او مرهون ایثارگری ها و    جدید باید بداند آسایش و امنیت 

او  برای  را  این موقعیت  فداکاری ها و شهادت کسانی است که 
فراهم نموده اند. این ارزشها به صور گوناگون باید در نسل های  
جامعه جاری شود. لذا مکانیزم های این جریان با توجه به سطح  
فرهنگ جامعه قابل تعریف است و در جوامع مختلف به تناسب  

ورداری از امکانات و تسهیالت، ساز و کارهای متفاوتی برای برخ
پژوهش اینکه  به  توجه  با  است.  شده  تعریف  ارزشها  های  انتقال 

-ها و محدودیتسنجی به خودی خود با پیچیدگیمبتنی بر نگرش 
ها به دور نبوده  هایی همراهند. این پژوهش نیز از این محدودیت

ه وسیله افراد  امکان سوگیری  های ارائه شده باست و در  قضاوت
دیدگاه  تنها  پژوهش  این  در  همچنین  نیست.  ذهن  از  دور 
دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تهران بررسی شده است و از این رو  
در خصوص تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش نیاز است با احتیاط  
عمل شود. همچنین گسترده بودن دامنه عوامل مورد بررسی در  

موجب شد مطالعه آنها با عمق و موشکافی زیادی    این پژوهش
 همراه نباشد. 

 

 گزاری سپاس

ازکلیه اساتید و خبرگان محترم و همچنین از    ینمحقق
شهر   آزاد  های  دانشگاه  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 

تهران که با تکمیل پرسشنامه محقق را در اجرای این  
جا  د. و همچنین  نمطالعه یاری نمودند، تشکر می نمای

دکتر صاحب   آقای  جناب  خود  راهنمای  استاد  از  دارد 
الزمانی و استاد مشاورم پرفسور دکتر قورچیان تقدیر و  

 تشکر کنم.  
 

 سهم هر نویسنده 
اله برگرفته از کار پایان نامه دوره دکتری این جانب قاین م

حسین نامدار، داشجوی مدیریت آموزش عالی می باشد. که جناب 

مانی به عنوان استاد راهنما و پرفسور دکتر  آقای دکتر صاحب الز

 قورچیان به سمت استاد مشاور بنده را راهنمایی کرده اند.

 

 ات اخالقی ظمالح 
ــدگان،  ــارکت کنن ــه مش ــایت آگاهان ــژوهش رض ــن پ در ای

ــانی  ــوق انس ــت حق ــنامه و رعای ــتفاده از پرسش ــالق در اس اخ

مشارکت کنندگان در تمـام اوصـول مـورد احتـرام بـوده اسـت. 

ن پژوهش برگرفته از پایان نامـه دکتـری بـا شـماره ابالغیـه ای

 هست.  2-1/97
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