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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیت
پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد اجرا شد .نمونه پژوهش  260نفر
از دانشجویان دانشگاه رازی شامل  130دانشجوی پذیرفته شده و  130دانشجوی پذیرفته
نشده در آزمون ارشد بودند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه تجدیدنظر شده دوعاملی
فرایند مطالعه (بیگز ،کمبر و النگ ،)2001 ،پرسشنامه هدفهای پیشرفت (الیوت و
مکگرگور ،)2001 ،سیاهه پنج عامل بزرگ شخصیت (جان ،دوناهو و کنتل )1991 ،و روش
تحلیل دادهها تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل تشخیص بود .بر اساس یافتهها در
رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیت ،تفاوتهای مهمی بین
پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان وجود دارد .نتایج تحلیل تشخیص نیز نشان داد که میتوان
با ضریب اطمینان  77/3پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون ارشد را بر اساس این سه
متغیر پیشبینی کرد .بر اساس نتایج پژوهش میتوان گفت دانشجویانی که کمتر از رویکرد
سطحی مطالعه استفاده کرده و هدفهای پیشرفتشان مهارتی -اجتنابی ،عملکردی -اجتنابی ،و
عملکردی -گرایشی نبوده و صفات شخصیتی وظیفهشناسی و گشودگی نسبت به تجربه در
آنان باال و صفت روانرنجورخویی در آنها پایین باشد بیشتر احتمال دارد که در آزمون
کارشناسی ارشد موفق شوند.
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ارشد
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مقدمه
بررسی عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان همواره از مهمترین دغدغههای
استادان ،متخصصان تعلیم و تربیت ،والدین و خانوادهها بوده است .تحصیالت،
زیربنای اصلی کارآموزی حرفهای در جهان مدرن و موتور اولیه تحرک اجتماعی
است .بیشتر افراد با کسب تحصیالت خود را برای شغل آیندهشان آماده میکنند و در
این بین کسانی که باالترین نمره را کسب میکنند معموالً مشاغل بهتری (یا پایگاه
اجتماعی و درآمد بهتری) به دست میآورند .بنابراین ،موفقیت در دانشگاه بهترین
روش برای فائق آمدن بر محدودیتهای خاستگاه اجتماعی است .نکته دیگر اینکه در
هر نظات آموزشی ،عوامل متعددی با یکدیگر عمل میکنند تا یادگیری و پیشرفت
تحصیلی برای دانشجویان حاصل شود .هر قسمت از این نظات باید بهگونهای
طرحریزی شود که دسترسی به بازده مطلوب و هدفهای موردنظر میسر شود؛ چراکه
اگر جزئی از این سیستم با کاستیهایی مواجه شود یا از کار بازایستد ،کارایی اجزای
دیگر نظات آموزشی نیز کاهش یافته و آسیب خواهند دید (بایرن و فلود .)2008 1،نظر
به اهمیت عملکرد تحصیلی دانشجویان بهطور کلی و نیز دانشجویانی که با وجود
توانمندی تحصیلی ،وضعیت رضایتبخشی ندارند و زیانهایی که افت تحصیلی
متوجه فرد و جامعه میکند ،مطالعه عوامل ریشهای مؤثر بر موفقیت تحصیلی از
اهمیت باالیی برخوردار است (حیدری .)1389 ،در ایران ،کنکور یکی از آزمونهای
کلیدی است که اهمیت زیادی در ورود به آموزش عالی و مقاطع باالتر تحصیلی دارد
اما پژوهشهای اندکی درباره عوامل موفقیت و شکست در آن صورت گرفته است
(نورعلی و عابدین .)1390 ،یکی از کنکورهای مهم در ایران ،کنکور کارشناسی ارشد
است که بهعنوان یک آزمون غربالگر ،در مقیاس وسیع تحت تأثیر عوامل متعددی قرار
دارد .با توجه به اهمیت آزمون کارشناسی ارشد در کسب موفقیت تحصیلی در جامعه
ایران ،عوامل زیادی در موفقیت در این آزمون دخیلاند .نتایج پژوهشهای پیشین
نشان میدهد که هم عوامل فردی مانند معدل دوره کارشناسی ،وضعیت اشتغال ،سن
و جنسیت داوطلبان و هم عوامل اجتماعی همچون سطح تحصیالت والدین (بهویژه
پدر) و نوع شغل والدین در موفقیت و شکست در آزمون کارشناسی ارشد
تأثیرگذارند (خدایی .)1388 ،از سوی دیگر ،افراد ازلحاظ تواناییهای ذهنی،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Byrne & Flood
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روشهای آموختن ،سبک و سرعت یادگیری و مطالعه ،آمادگی ،هوش و استعداد،
شخصیت ،عالقه و انگیزش در کسب دانش و فعالیتهای تحصیلی با هم تفاوت
دارند (سیف .)1388 ،چندین حوزه موضوعی متفاوت وجود دارد که با نتایج
تحصیلی بیشتر و بهتر مرتبط هستند که با توجه به بررسیهای پژوهشگر حاضر در
آزمون کارشناسی ارشد نادیده انگاشته شدهاند.
یکی از این موضوعات ،رویکرد مطالعه1افراد است .بیشتر دانشجویان با درک بهتر
فرایند یادگیری میتوانند عملکرد تحصیلی خود را بهبود بخشند ،بنابراین میتوان
گفت یکی از عوامل مهم موفقیت تحصیلی آنان ،آشنایی با رویکردهای مطالعه و
یادگیری است (صالحی و عنایتی .)1387 ،رویکرد مطالعه روشی است که دانشجو در
یادگیری مطالب درسی از آن بهره میگیرد و آن را به روشهای دیگر ترجیح میدهد
3
(مارتن و سالجو1976 2،؛ به نقل از گایبلس ،وندهواترینگ ،داچی و وندنبوش،
 .)2005رویکردهای مطالعه مجموعهای از فعالیتهای ذهنی یادگیرندگان در طول
فرایند مطالعه هستند که بهمنظور دریافت ،سازماندهی و بازیابی بهتر اطالعات مورد
استفاده قرار میگیرند (مهدینژاد و اسماعیلی .)1394 ،تحقیقات درباره رویکردهای
مطالعه دانشآموزان و دانشجویان نشان میدهند که تفاوتهای مهمی در رویکردهای
مطالعه افراد وجود دارد (سان و ریچاردسون20114،؛ انتویستل ،تیت و
مککین .)20005،مارتن و سالجو (1976؛ به نقل از گایبلس و همکاران)2005 ،
بهعنوان پیشگامان در حوزه رویکردهای مطالعه در تصریح رویکردهای مطالعه افراد
آنها را به دو دسته رویکرد عمقی 6و رویکرد سطحی7تقسیمبندی کردند .آنها در دهه
 1970تعداد  30دانشجوی روانشناسی تربیتی را از لحاظ روشهای پردازش یک
مقاله علمی و رابطه آن با نتایج یادگیریشان ،بررسی و دو سبک متفاوت پردازش را
کشف کردند؛ پردازش سطحی معانی که در آن شاگردان روی به حافظه سپردن متن به
همان صورت که ارائه شده بود ،تمرکز میکردند؛ در حالی که پردازش عمیق نشان داد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که شاگردان روی معانی متن یا پیات اصلی آن تمرکز میکردند .در رویکرد عمقی
شاگردان قصد دارند تا درک کنند و بهگونهای مناسب در یادگیری معنیدار درگیر
شوند ،بنابراین آنها روی تم های اصلی و اصول و استفاده از راهبردهایی تمرکز
میکنند که برای خلق معنا مناسب هستند .در مقابل ،در رویکرد سطحی یادگیرندگان
برحسب انگیزهها و تمایالتی که نسبت به هدفهای واقعی تکالیف عمدتاً بیرونی
هستند (نه تمایالت درونی) مانند ترس از شکست یا دوری از دردسر بهطور انتخابی
مطالب را به حافظه میسپارند (آسیکاینن و گایبلس .)2017 1،یادگیرندگانی که
رویکرد عمقی مطالعه را انتخاب میکنند بهصورت درونی عالقهمند به مطالعه و
یادگیری بوده و تالش میکنند تا آنچه را که مطالعه میکنند درک کنند .آنها قصد
دارند تا کل محتوا را با هم و با پردازش مناسب درک کنند ،ایدهها را سازماندهی
کنند ،اصول زیربنایی را جستجو کنند و بهگونهای انتقادی دانش را ارزیابی کنند .اما
یادگیرندگانی که رویکرد سطحی را میپذیرند عمدتاً روی یادگیری طوطیوار تمرکز
کرده و عمدتاً بهمنظور گذراندن امتحانات مطالعه میکنند .آنها قصد دارند تا محتوا را
با یادگیری طوطیوار و به خاطر سپردن بازتولید کنند (دولمانس ،لوینس ،مارک و
گایبلس .)2016 2،نتایج پژوهش مینباشیان ،هیون و بیرد )2004( 3نشان میدهد که
کیفیت پاسخهای دانشجویان در امتحانات بهطور مثبتی با رویکرد عمقی مطالعه
همبستگی دارد و با رویکرد سطحی مطالعه همبسته نیست .ژانگ)2003( 4؛ فتحآبادی
7
و سیف ()1387؛ سدلر-اسمیت)1997( 5؛ اسودین)2016( 6؛ تیجانی و همکاران
( )2016و دایزت )2003( 8نیز در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که
دانشجویانی که از رویکرد عمقی مطالعه استفاده میکنند در مقایسه با دانشجویانی که
از رویکرد سطحی استفاده میکنند پیشرفت تحصیلی و درک و فهم باالتری دارند.
نتایج پژوهشها همچنین نشان دادهاند که احساسات و ادراکات مثبت از محیط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تدریس – یادگیری با رویکرد عمقی مطالعه و احساسات و ادراکات منفی با رویکرد
سطحی مطالعه همبستگی دارد .افزون بر آن ،شاگردانی که از رویکرد عمقی مطالعه
استفاده میکنند نکات اصلی یک متن را بعد از مدتی بهتر به یاد میآورند (آسیکاینن
و گایبلس .)2017 ،ریچاردسون )2006( 1در پژوهش خود با مقایسه رویکردهای
مطالعه در دو گروه از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به این نتیجه دست
یافت که بین این دو گروه تفاوت معنیداری در رویکردهای مطالعه وجود ندارد ،در
عین حال هر دو گروه بیشتر از رویکرد عمقی مطالعه استفاده میکردند .گیبز)1992(2
در پژوهش خود با مقایسه رویکردهای مطالعه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی
ارشد نشان داد که هر دو گروه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد امتیازات
باالیی در رویکرد عمقی به دست آوردند ،اما امتیاز دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت
به دانشجویان کارشناسی در رویکرد سطحی باالتر بود .مهدینژاد و اسماعیلی ()1394
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بیشترین استفاده از رویکرد سطحی
مطالعه در بین دانشجویان با گروه سنی  21 – 22سال (سن دانشجویان کارشناسی) و
کمترین استفاده در بین دانشجویان  25سال به باال بود .همچنین آنها به این نتیجه
دست یافتند که دانشجویان دوره کارشناسی برای مطالعه بیشتر از رویکرد سطحی
استفاده کرده و دانشجویان کارشناسی ارشد عمدتاً از رویکرد عمقی برای یادگیری
استفاده میکردند.
عالوه بر رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت نیز تأثیر زیادی در عملکرد افراد،
بهویژه در موقعیتهای تحصیلی دارند و نقش این هدفها در فرایند یاددهی -
یادگیری انکارناپذیر است (مشتاقی .)1391 ،نظریه هدفهای پیشرفت از برجستهترین
و کاملترین چارچوبها برای ادراک انگیزش در حیطههای آموزشی و مهارتی است
(کاپالن و فلوت .)2010 3،هدفهای پیشرفت به جهتگیریهای هدفی فرد اشاره دارد
و عبارت است از بازنمایی شناختی دانشآموز درباره دالیل درگیر شدن در رفتارهای
مرتبط با پیشرفت و هنجارهایی که برای قضاوت یا ارزیابی عملکرد به کار میبرد
(پینتریچ .)2000 ،در طول تکامل نظریه هدفهای پیشرفت ،هدفها به صورتهای
گوناگون تقسیمبندی شدهاند .در تقسیمبندی الیوت و مکگرگور ( ،)2001الگوی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Richardson
. Gibbs
3
. Kaplan & Flum
2

12

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

چهاروجهی هدفهای پیشرفت به وجود آمد .در این الگو هدفهای پیشرفت شامل
 .1مهارتی-گرایشی؛ .2 1مهارتی-اجتنابی؛ .3 2عملکردی-گرایشی 3و  .4عملکردی-
اجتنابی 4هستند .افراد دارای هدفهای مهارتی-گرایشی به دنبال توسعه و بهبود
شایستگی های خویش در تکالیف هستند .آنها به یادگیری برای خود عالقه دارند و
خود را درگیر تکالیف چالشبرانگیز میکنند (کاپالن ،مارتین و مائر .)2007 5،برخی
پژوهشها گزارش دادهاند که بین هدفهای مهارتی -گرایشی و پیشرفت و موفقیت
تحصیلی ارتباط مثبتی وجود دارد (برزگر2012 6،؛ دوپیرات و مارین2005 7،؛ مشتاقی،
1391؛ والترز2004 8،؛ خادمی و نوشادی .)1386 ،برخی از یافتهها نیز رابطه
معنیداری بین این دو متغیر به دست نیاوردهاند (الیوت و مکگرگور2001 9،؛ و
وروگت و اورت .)2008 10،افراد دارای هدفهای مهارتی-اجتنابی از نفهمیدن
مطالب ،شکست در یادگیری یا فراموشی آنچه آموختهاند بیم دارند و تمات تالش خود
را برای اجتناب از هرگونه خطا و اشتباه میکنند (پینتریچ2000 ،؛ الیوت .)1999 ،در
زمینه هدفهای مهارتی – اجتنابی یافتههای برزگر ( )2012نشان داد که رابطه منفی و
معنیداری بین اهداف مهارتی – اجتنابی با پیشرفت تحصیلی وجود دارد .یافتههای
گاتمن )2006(11نیز نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین هدفهای مهارتی –
اجتنابی با موفقیت تحصیلی وجود دارد .در هدفهای عملکردی-گرایشی ،هدف
اثبات توانایی است ،این دانشآموزان دارای انگیزش پیشرفت و انتظار و شایستگی باال
هستند (ایمز1992 12،؛ حیدری .)1389 ،در زمینه هدفهای عملکردی  -گرایشی
یافتههای دوپیرات و مارین ()2005؛ خادمی و نوشادی ( )1386نشان داد که رابطه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Mastery-approach
. Mastery-avoidance
3
. Performance-approach
4
. Performance-avoidance
5
. Kaplan, Martin & Maehr
6
. Barzegar
7
. Dupeyrat & Marine
8
. Wolters
9
. Elliot & Mc Gregor
10
. Vrugt & Oort
11
. Gutman
12
. Ames
2
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1

منفی بین این هدفها با پیشرفت و موفقیت تحصیلی وجود دارد .یافتههای پینتریچ
()2000؛ الیوت و مکگرگور ()2001؛ برزگر ()2012؛ والترز ()2004؛ دایزت و
کوبلود)2010( 2؛ و مشتاقی ( )1391نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین
هدفهای عملکردی – گرایشی با پیشرفت و موفقیت تحصیلی وجود دارد .در
هدفهای عملکردی-اجتنابی هدف پنهان ساختن کمبود توانایی است ،این
دانش آموزان واجد ترس از شکست و انتظار و شایستگی پایین هستند (الیوت و
چرچ1997 3،؛ میدلتون و مایدلی1997 4،؛ حیدری .)1389 ،در زمینه هدفهای
عملکردی  -اجتنابی یافتههای دایزت و کوبلود ()2010؛ برزگر ()2012؛ دوپیرات و
مارین ()2005؛ و خادمی و نوشادی ( )1386نشان داد که رابطه منفی و معنیداری بین
این هدفها با موفقیت تحصیلی وجود دارد.
از سوی دیگر ،شناسایی ویژگیهای شخصیتی مرتبط با پیشرفت تحصیلی باال به
هدایت برنامهریزی تحصیلی بهگونهای منجر میشود که برای پرورش این ویژگیها با
اتخاذ الگوی تربیتی متناسب با آنها ،هدایت ذخایر نیروی انسانی در مسیر صحیح،
پیامدهای آموزشی و پرورشی مثبتی را به دنبال خواهد داشت .در سطوح باالی
تحصیلی تواناییهای شناختی نسبت به دورههای پایینتر تحصیلی از پراکندگی زیادی
برخوردار نیست و میتوان گفت که دانشجویان به لحاظ تواناییهای شناختی از
متوسط به باال هستند به همین دلیل اندازهگیری تواناییهای شناختی ممکن است
قدرت پیشبینی کنندگی خود را از دست بدهند (فارنهات ،چامورو-پریمیوزیک و
مکدوگال .)2003 5،زویگ و وبستر )2004( 6معتقدند که تفاوتهای فردی افراد در
شخصیت از فاکتورهای مهمی است که انگیزه آنها را در رفتار ،عملکرد و یادگیری
تحت تأثیر قرار میدهد  .گمان بر این است که عملکرد تحصیلی در درازمدت بیش از
آنچه توسط اندازهگیریهای مربوط به تواناییهای شناختی قابل پیشبینی باشد
7
بهوسیله اندازهگیری ویژگیهای شخصیتی قابل پیشبینی است (گاف و آکرمن،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Pintrich
. Diseth & Kobbeltvedt
3
. Elliot & Church
4
. Middleton & Midgley
5
. Furnham, Chamorro-Premuzic & McDougall
6
. Zweig & Webester
7
. Goff & Ackerman
2
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 .)1992کاستا و مککری )1992( 1صفات شخصیت را بهصورت آمادگیهای درونی
در مسیر رشد که از تأثیرات محیطی مستقل هستند ،تعریف کرده و مدل پنجعاملی
2
صفات شخصیت را ارائه کردند؛ این پنج عامل عبارتاند از برونگرایی (،)E
توافقپذیری ( 3،)Aوظیفهشناسی ( 4،)Cروانرنجورخویی ( 5)Nو گشودگی نسبت به
تجربه ( 6.)Oبه گفته رودثتین ،پاونونن ،راش و کینگ )1994( 7بسیاری از
عملکردهای ارزیابی شده تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی هستند و میتوان فرض
کرد که تفاوتهای فردی در زمینه شخصیت با موفقیتهای درسی رابطه دارند .در
زمینه صفات وظیفهشناسی و گشودگی نسبت به تجربه یافتههای دایزت ()2003؛
پانگ)2009( 8؛ دفرویت و مرویلد)1996( 9؛ و کوروتکو و هاناه )2004(10نشان داد
که رابطه مثبت و معنیداری بین این صفات با موفقیت و پیشرفت تحصیلی وجود
دارد .در زمینه صفت روانرنجورخویی ،یافتههای مقیمیان و کریمی ()1391؛ پانگ
( )2009و داف ،بویل ،دانلیوی و فرگوسن )2003(11نشان دادند که رابطه منفی و
معنیداری بین روانرنجورخویی و پیشرفت و عملکرد تحصیلی وجود دارد .اما
13
یافتههای کاردیوت وکراپیک)2001( 12؛ و مسگراو -مارکوارت ،براملی و دالی
( )1997نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین روانرنجورخویی و پیشرفت
تحصیلی وجود دارد .همچنین در خصوص رابطه صفات برونگرایی و توافقپذیری با
موفقیت تحصیلی ،کوروتکو و هاناه ()2004؛ و دایزت ( )2003در پژوهشهای خود
نشان دادند که بین این صفات با موفقیت تحصیلی رابطه معنیداری وجود ندارد .اما
پژوهشهای داف و همکاران ( )2003و شکری و همکاران ( )1386نشان داد که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Costa & McCrae
. Extraversion
3
. Agreeableness
4
. Conscientiousness
5
. Neuroticism
6
. Openness to experience
7
. Rothstein, Paunonen, Rush & King
8
. Pang
9
. DeFruyt & Mervielde
10
. Korotkove & Hannah
11
. Duff, Boyle, Dunleavy & Fergusen
12
. Kardum & Krapic
13
. Musgrave-Marquart, Bromley & Dalley
2
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رابطه مثبت و معنیداری بین صفات توافقپذیری و برونگرایی با پیشرفت و موفقیت
تحصیلی وجود دارد .عاشوری و همکاران ( )1390در پژوهش خود به رابطه مثبت
گشودگی نسبت به تجربه و وظیفهشناسی و رابطه منفی روانرنجورخویی با پیشرفت
تحصیلی دست یافتند .همچنین نتایج آنها نشان داد که توافقپذیری و برونگرایی با
پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری ندارند .رودباری و حسینچاری ( )1388نیز در
پژوهش خود نشان دادند که گشودگی نسبت به تجربه اثر مستقیم و مثبتی بر پیشرفت
تحصیلی دارد .بر اساس نتایج آنها چهار عامل دیگر شخصیتی یعنی روانرنجورخویی،
برونگرایی ،توافقپذیری و وظیفهشناسی هیچ ارتباط معنیدار مستقیمی با پیشرفت
تحصیلی نداشتند .مارتین ،مونتگومری و سافیان )2006( 1در پژوهش خود به رابطه
مثبت و معنیدار میان وظیفهشناسی ،گشودگی نسبت به تجربه و برونگرایی با
پیشرفت تحصیلی و رابطه منفی روانرنجورخویی با پیشرفت تحصیلی دست یافتند.
همچنین آنها رابطه معنیداری بین توافقپذیری و پیشرفت تحصیلی نیافتند.
بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در مورد متغیرهای دخیل در عملکرد در
آزمونهای ورودی که به آنها اشاره شد ،به نظر میرسد عوامل پژوهش شده فردی و
اجتماعی پیشین در زمینه موفقیت و شکست در آزمونها پوشش کاملی از موفقیت و
شکست در آزمونها را در کشور ما ارائه نمیدهند و با توجه به مطالب عنوان شده
میتوان اظهار داشت که سه متغیر رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات
شخصیت در حیطههای تحصیلی و آموزشی به نظر نقش مؤثرتری دارند؛ چراکه سه
حیطه کلی ترجیحی (رویکرد مطالعه) ،انگیزشی (هدفهای پیشرفت) و شخصیتی
(صفات شخصیت) افراد را در برمیگیرند .پرسش اصلی پژوهش این است که آیا بین
پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد در سه متغیر رویکردهای
مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیت تفاوتی وجود دارد؟ و اینکه آیا
میتوان موفقیت و عدت موفقیت افراد در آزمون کارشناسی ارشد را بر اساس این سه
متغیر پیشبینی کرد؟ و این متغیرها چقدر توان پیشبینی موفقیت در آزمون کارشناسی
ارشد را دارند؟ براین اساس ،پرسشهای پژوهش حاضر به شرح زیر هستند
 .1آیا بین رویکردهای مطالعه پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون ارشد
تفاوت معنیداری وجود دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Martin, Montgomery & Saphian
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 .2آیا بین هدفهای پیشرفت پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون ارشد
تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 .3آیا بین صفات شخصیتی پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون ارشد
تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 .4آیا پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد بر اساس
رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیتی قابل پیشبینی هستند؟
روش
روش پژوهش حاضر علی -مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش ،تمامی
پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه رازی کرمانشاه
بودند .با توجه به اینکه تعداد کل پذیرفتهشدگان در آزمون کارشناسی ارشد در
گروههای علوت پایه و علوت انسانی در دانشگاه رازی کرمانشاه حدوداً  1000نفر بود بر
اساس جدول مورگان و حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهشهای علی – مقایسهای،
تعداد  130نفر بهعنوان نمونه پذیرفتهشدگان و بر اساس نمونه پذیرفتهشدگان تعداد
 130نفر نیز بهعنوان نمونه پذیرفتهنشدگان و درمجموع  260نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .روش نمونهگیری این پژوهش برای گروه پذیرفتهشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و برای گروه
پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد روش نمونهگیری زنجیرهای1بود.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه تجدیدنظر شده دوعاملی فرایند مطالعه ) :)R-SPQ-2Fبیگز ،کمبر و
النگ )2001( 3فرت دوعاملی تجدیدنظر شده «پرسشنامه فرایند مطالعه» را بهمنظور
استفاده معلمان برای ارزیابی رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشآموزان ارائه کردند.
در پژوهش آنها که با هدف آزمون ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی نسخه
دوعاملی پرسشنامه فرایند مطالعه بر روی  495دانشجوی کارشناسی انجات شد ،نتایج
2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Chain sampling
. Revised Study Process Questionnaire
3
. Biggs, Kember & Leung
2
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تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی دوعاملی با دادهها برازش خوبی دارد .فرت
نهایی پرسشنامه مورد نظر به کمک روشهای پایایی (نظیر بازآزمایی و همسانی
درونی) و تحلیل عاملی تأیید شد .گایبلس و همکاران ( )2005ضرایب آلفای کرونباخ
را برای رویکرد سطحی مطالعه  ./75و برای رویکرد عمقی مطالعه  ./73گزارش
کردند .در ایران ،پیرمحمدی ،خدایی ،یوسفی ،دستا و شریعتی ( )1389ضرایب آلفای
کرونباخ را برای رویکردهای عمقی و سطحی این پرسشنامه به ترتیب  ./64و ./65
گزارش کردند .در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای رویکرد عمقی
مطالعه  ./73و برای رویکرد سطحی مطالعه  ./81به دست آمد.
2
پرسشنامه هدفهای پیشرفت  :(AGQ)1نسخه اولیه این پرسشنامه توسط الیوت و
چرچ ( )1997ساخته شد که شامل  18ماده با سه زیرمقیاس عملکردی-گرایشی،
عملکردی -اجتنابی و مهارتی بود .فرت  20مادهای پرسشنامه هدفهای پیشرفت
توسط الیوت و مکگرگور ( )2001ساخته شده است .این پرسشنامه ،چهار زیرمقیاس
دارد که برای هر یک از مقیاسها پنج ماده در نظر گرفته شده است .زیرمقیاسها
عبارتاند از مهارتی -گرایشی ،مهارتی -اجتنابی ،عملکردی -گرایشی و عملکردی-
اجتنابی .اویانگ2008( 3؛ به نقل از حیدری )1389 ،این پرسشنامه را تحلیل عاملی
کرده و ضمن تأیید ساختار عاملی مقیاس ،همسانی درونی آن را از  ./67برای
زیرمقیاس عملکردی -اجتنابی تا  ./84برای زیرمقیاس مهارتی -گرایشی گزارش کرده
است .پرسشنامه  20مادهای هدفهای پیشرفت توسط حیدری ( )1389به فارسی،
ترجمه شد و پس از تأیید صحت ترجمه توسط استادان متخصص و بررسی مفهوت
بودن مواد پرسشنامه ،برای اجرا آماده شد .بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه
نشان داد که  18ماده از پرسشنامه روی  4عامل بار میشوند که به لحاظ محتوایی با
چهار زیرمقیاس ارائه شده توسط الیوت و مکگرگور ( )2001هماهنگی دارد .اما
تعداد و ترکیب مواد در هر یک از زیرمقیاسها با پرسشنامه اصلی تفاوت دارد.
همسانی درونی به دست آمده برای هدفهای مهارتی -اجتنابی با پنج ماده ./89؛
هدفهای مهارتی -گرایشی با پنج ماده ./82؛ هدفهای عملکردی -اجتنابی با پنج
ماده ./77؛ و هدفهای عملکردی -گرایشی با سه ماده  ./77بود .در پژوهش حاضر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Achievement Goals Questionnaire
. Elliot
3
. Ouyang
2
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نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای مهارتی -اجتنابی  ،./70مهارتی-
گرایشی  ،./68عملکردی -اجتنابی  ،./72و عملکردی-گرایشی  ./74به دست آمد.
سیاهه پنج عامل بزرگ شخصیت ( :1)BFIاین سیاهه ویژگیهای اصلی پنج
عامل بزرگ شخصیت را با عبارتهای کوتاه اندازهگیری میکند .به عبارت دیگر،
احساس نیاز به اندازهگیری مؤلفههای اصلی پنج عامل شخصیت (برونگرایی،
توافقپذیری ،وظیفهشناسی ،روانرنجورخویی ،گشودگی نسبت به تجربه) از طریق
عبارتهای کوتاه ،جان ،دوناهو ،وکنتل1991( 2؛ به نقل ازکورتکو و هاناه )2004 ،را
به ساخت  ،BFIترغیب کرد .بر این اساس  BFIاندازهگیری مؤثر و منعطف ابعاد
پنجگانه شخصیت را وقتی اندازهگیری متمایز وجوه فردی منظور نظر نیست ،فراهم
میکند .شکری ،دانشورپور و عسگری ( )1387ضرایب آلفای کرونباخ را برای عوامل
وظیفهشناسی ./85؛ روانرنجورخویی ./84؛ گشودگی نسبت به تجربه ./76؛
برونگرایی ./72؛ و توافقپذیری  ./60گزارش کردهاند .نتایج پژوهش شکری و
همکاران ( )1387با تأکید بر ساختار عاملی ثابت و کارایی بالقوه  BFIنشان داد که
این فهرست میتواند بهعنوان یک ابزار معتبر برای اندازهگیری صفات شخصیت در
دانشجویان ایرانی به کار برده شود .در پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای
زیرمقیاسهای برونگرایی  ،./68توافقپذیری  ،./71وظیفهشناسی ،./63
روانرنجورخویی  ،./79و برای گشودگی نسبت به تجربه  ./77به دست آمد.
روش اجرا
سه ابزار پرسشنامه تجدیدنظر شده دوعاملی فرایند مطالعه ،پرسشنامه هدفهای
پیشرفت و سیاهه پنج عامل بزرگ شخصیت پس از آمادهسازی در اختیار دو گروه
پذیرفتهشدگان (مراجعه به دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد در
دانشگاه رازی در زمانهایی که وقت کافی برای پر کردن پرسشنامهها داشتند) و
پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا طبق
دستورالعمل هر پرسشنامه (که در باالی هر پرسشنامه نوشته شده بود) عمل کنند .در
پژوهش حاضر بهمنظور جلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به سؤالهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Big Five Inventory
. John, Donahue & Kentle

1
2
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پرسشنامهها و تقویت اعتبار نتایج گردآوری شده از راهکار ایجاد موازنه استفاده شد؛
به این صورت که ترتیب ارائه پرسشنامهها به افراد به یک شکل ثابت و یکنواخت
نبود بلکه در این روش با تغییر در ترتیب ارائه پرسشنامهها زمینه حفظ تعادل و موازنه
در اعتبار پاسخهای داده شده به سؤالهای پرسشنامهها فراهم شد .پژوهشگر پیش از
اجرای پرسشنامهها ،هدف پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات و نقشی که نتایج این
پژوهش در شناخت و حل مشکالت مربوط به پیشرفت تحصیلی دانشجویان و
موفقیت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دارد را بهطور کامل برای آزمودنیها توضیح
داد و از آنها خواست در صورت وجود ابهات در پرسشها یا درک نکردن آنها ،از او
سؤال کنند .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط دو گروه دانشجویان ،استخراج دادهها
صورت گرفت و دادهها در برنامه نرتافزاری  SPSSثبت و نمره مربوط به هر یک از
خردهمقیاسهای رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیتی محاسبه
شد .پس از حذف و کنار گذاشتن دادههای پرت ،تحلیل آماری مورد نیاز بر روی
دادهها صورت گرفت و نتایج استخراج شد.
یافتهها
بهمنظور بررسی اینکه «آیا بین دو گروه پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد تفاوت معنیداری در زمینه رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و
صفات شخصیت وجود دارد یا خیر؟» از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری
( )MANOVAاستفاده شد .پیش از بررسی نتایج ،ابتدا با استناد به نتایج آزمون M
باکس ،مفروضه همگنی ماتریس کوواریانس مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد
بر اساس ،(0/84) Fو سطح معنیداری ( )./32مفروضه همگنی ماتریس کواریانس
برقرار است .همچنین با استناد به آزمون لون ،مفروضه همگنی ماتریس واریانس مورد
آزمون قرار گرفت و نتایج آزمون لون نشان داد که مقدار  Fبرای هیچکدات از
زیرمقیاسهای عمقی ( )./501و سطحی ( )./223معنیدار نیست و مفروضه همگنی
ماتریس واریانس برقرار است ،درنتیجه استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری مانعی
ندارد .جدولها و تحلیل آنها در ادامه ارائه شده است.
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جدول ( )1میانگین و انحراف استاندارد پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی
ارشد در رویکردهای مطالعه
رویکرد مطالعه
عمقی

سطحی

موفقیت

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

پذیرفته شده

35/06

6/72

130

پذیرفته نشده

34/22

7/34

130

پذیرفته شده

26/62

7/17

130

پذیرفته نشده

34/22

6/16

130

جدول (  ) 2نتایج آزمون مانوا برای بررسی تفاوت پذیرفته شدگان و پذیرفته نشدگان در
آزمون ارشد در رویکردهای مطالعه
منبع واریانس
موفقیت

رویکرد

مجموع

درجه

مطالعه

مجذورات

آزادی

عمقی

29/82

1

./629

سطحی

3526/56

1

77/65

ضریب

F

معنیداری
./429

./002

./001

./236

اتا

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از آزمون المبدای ویلکز نشان داد که
تفاوت معنیداری بین رویکردهای مطالعه پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد وجود دارد F )2,251( =38/95؛ P >0/0005؛ المبدای ویلکز
= ./77و ضریب اتا =  ./23تحلیل جداگانه هریک از متغیرهای مستقل نشان داد که
بین این دو گروه در رویکرد سطحی مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد
F )1,252( =77/65؛ P >0/0005؛ ضریب اتا =  ./23که با توجه به جدول ()1
پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد میانگین باالتری ( )34.22نسبت به
پذیرفتهشدگان در این آزمون ( )26.62دارند و بهطور معنیداری بیشتر از رویکرد
سطحی مطالعه استفاده میکنند اما در رویکرد عمقی مطالعه بین این دو گروه تفاوت
معنیداری وجود ندارد F )1,252( =0/62؛ P = 0/42؛ ضریب اتا = ./002
پیش از بررسی نتایج آزمون مانوا در زمینه هدفهای پیشرفت نتایج آزمون M
باکس نشان داد که بر اساس ( ،F )0/92و سطح معنیداری ( )./53مفروضه همگنی
ماتریس کواریانس برقرار است .همچنین نتایج آزمون لون نشان داد که مقدار  Fبرای
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هیچکدات از زیرمقیاسهای مهارتی-اجتنابی ( ،)./41مهارتی-گرایشی (،)./16
عملکردی-اجتنابی ( )./58و عملکردی-گرایشی ( )./18معنیدار نیست و مفروضه
همگنی ماتریس واریانس برقرار است ،درنتیجه استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری
مانعی ندارد .جدولها و تحلیل آنها در ادامه ارائه شده است.
جدول ( )3میانگین و انحراف استاندارد پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی
ارشد در هدفهای پیشرفت
هدفهای پیشرفت
مهارتی-اجتنابی

مهارتی-گرایشی

عملکردی-اجتنابی

عملکردی-گرایشی

موفقیت

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

پذیرفته شده

17/89

5/12

130

پذیرفته نشده

20/86

4/28

130

پذیرفته شده

21/73

4/90

130

پذیرفته نشده

20/96

4/41

130

پذیرفته شده

17/73

5/21

130

پذیرفته نشده

21/44

6/67

130

پذیرفته شده

10/63

3/92

130

پذیرفته نشده

12/56

2/87

130

جدول (  ) 4نتایج آزمون مانوا برای بررسی تفاوت پذیرفته شدگان و پذیرفته نشدگان در
آزمون ارشد در هدف های پیشرفت
منبع واریانس

موفقیت

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

مهارتی-اجتنابی

617/161

1

28/81

مهارتی-گرایشی

21/71

1

1/045

./308

عملکردی-اجتنابی

954/221

1

28/27

./001

./101

عملکردی-گرایشی

257/316

1

21/90

./001

./08

اهداف پیشرفت

ضریب

F

معنیداری
./001

./103
./004

اتا

22

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از آزمون المبدای ویلکز نشان داد که
تفاوت معنیداری بین هدفهای پیشرفت پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد وجود دارد F )4 ,249( =15/64؛ P >0/0005؛ المبدای ویلکز =
 0/79و ضریب اتا =  . ./2تحلیل جداگانه هریک از متغیرهای مستقل نشان داد که بین
این دو گروه تفاوتهای معنیداری در هدفهای مهارتی-اجتنابی
F )1,252( =28/81؛P>0/0005؛ ضریب اتا=0/1؛ عملکردی-اجتنابی =28/27
(F)1,252؛ P>0/0005؛ ضریب اتا = 0/1؛ و عملکردی-گرایشی =21/90
(F)1,252؛ P>0/0005؛ ضریب اتا =0/08؛ وجود دارد که با توجه به جدول
( )3پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد نسبت به پذیرفتهشدگان در این آزمون
در هدفهای مهارتی -اجتنابی (میانگین پذیرفتهنشدگان =  20/86و پذیرفتهشدگان =
 ،)17/89عملکردی -اجتنابی (میانگین پذیرفتهنشدگان =  21/44و پذیرفتهشدگان =
 )17/73و عملکردی-گرایشی (میانگین پذیرفتهنشدگان =  12/56و پذیرفتهشدگان =
 )10/63باالتر بودند .اما در هدفهای مهارتی-گرایشی تفاوت معنیداری بین این دو
گروه وجود نداشت F)1,252( =1/04؛ P=0/3؛ ضریب اتا =./ 004
پیش از بررسی نتایج آزمون مانوا در زمینه صفات شخصیت نتایج آزمون  Mباکس
نشان داد بر اساس ( ،F)0/76و سطح معنیداری ( )./55مفروضه همگنی ماتریس
کواریانس برقرار است .همچنین نتایج آزمون لون نشان داد که مقدار  Fبرای هیچکدات
از زیرمقیاسهای برونگرایی ( ،)./23توافقپذیری ( ،)./40وظیفهشناسی (،)./11
روانرنجورخویی ( )./31و گشودگی نسبت به تجربه ( )./42معنیدار نیست و
مفروضه همگنی ماتریس واریانس برقرار است ،درنتیجه استفاده از تحلیل واریانس
چندمتغیری مانعی ندارد .جدولها و تحلیل آنها در ادامه ارائه شده است.
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جدول ( )5میانگین و انحراف استاندارد پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی
ارشد در صفات شخصیت
موفقیت

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

صفات شخصیت

پذیرفته شده

24/60

3/83

130

پذیرفته نشده

27/32

3/56

130

پذیرفته شده

29/76

4/39

130

پذیرفته نشده

28/85

4/47

130

پذیرفته شده

31/65

5/61

130

پذیرفته نشده

28/06

3/92

130

پذیرفته شده

21/08

5/87

130

پذیرفته نشده

25/06

3/45

130

گشودگی نسبت به

پذیرفته شده

35/14

5/46

130

تجربه

پذیرفته نشده

32/71

4/80

130

برونگرایی

توافقپذیری

وظیفهشناسی

روانرنجورخویی

جدول (  ) 6نتایج آزمون مانوا برای بررسی تفاوت پذیرفته شدگان و پذیرفته نشدگان در
آزمون ارشد در صفات شخصیت
منبع واریانس

موفقیت

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

برونگرایی

424/891

1

./566

توافقپذیری

38/321

1

2/058

./153

وظیفهشناسی

797/915

1

34/095

./001

./119

روانرنجورخویی

1024/787

1

45/318

./001

./152

316/429

1

12/599

./001

./048

صفات شخصیت

گشودگی به
تجربه

ضریب

F

معنیداری
./453

./002
./008

اتا

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از آزمون المبدای ویلکز نشان داد که
تفاوت معنیداری بین صفات شخصیت پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون
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کارشناسی ارشد وجود داردF)5,248( =11/08 ،؛ P>0/0005؛ المبدای ویلکز=0/81و
ضریب اتا = 0/18تحلیل هریک از متغیرهای مستقل نشان داد که بین این دو گروه
تفاوتهای معنیداری در صفات وظیفهشناسیF)1,252( =34/09 :؛ P>0/0005؛
ضریب اتا = 0/11؛ روانرنجورخویی F)1,252( =45/31؛ P<0/0005؛ ضریب اتا =
 ./15؛ و گشودگی نسبت به تجربه F)1,252( =12/59؛ P>0/0005؛ ضریب اتا =
0/04وجود دارد که با توجه به جدول شماره  5پذیرفتهشدگان در آزمون کارشناسی
ارشد نسبت به پذیرفتهنشدگان در این آزمون در صفات وظیفهشناسی (میانگین
پذیرفتهشدگان = 31/65و پذیرفتهنشدگان =  )28/06و گشودگی نسبت به تجربه
(میانگین پذیرفتهشدگان =  35/14و پذیرفتهنشدگان = )32/71باالتر بودند .در صفت
روانرنجورخویی پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد باالتر از پذیرفتهشدگان
در این آزمون بودند (میانگین پذیرفتهنشدگان =  25/06و میانگین پذیرفتهشدگان =
 .)21/08اما در صفات برونگراییF)1,252( =0/56 :؛ P=0/45؛ ضریب اتا= ./002و
توافقپذیری F)1,252( =2/05؛ P=0/15؛ ضریب اتا= ./008تفاوت معنیداری بین
این دو گروه وجود نداشت.
بهمنظور بررسی اینکه «سه متغیر رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات
شخصیت تا چه حد توان پیشبینی پذیرفته شدن در آزمون کارشناسی ارشد را
دارند؟» از روش آماری تحلیل تشخیص استفاده شد .جدولها و تحلیل مربوط به آن
در ادامه ارائه شده است.
جدول ( )7المدای ویلکز
آزمون تابع

المدای ویلکز

مجذور خی

درجه آزادی

معنیداری

1

./681

97/22

10

./0001
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جدول (  ) 8نتایج رتبه بندی (تحلیل تشخیص)
موفقیت

منبع

تعداد

درصد

بیش بینی عضویت در گروه

کل

پذیرفته شده

پذیرفته نشده

پذیرفته شده

95

35

130

پذیرفته نشده

24

106

130

پذیرفته شده

73/1

26/9

100

پذیرفته نشده

18/5

81/5

100

درمجموع  77/3درصد از افراد بهطورصحیح رتبهبندی شدهاند

تحلیل تشخیص انجات شد با پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد بهعنوان متغیر وابسته و خردهمقیاسهای رویکرد سطحی مطالعه،
هدفهای پیشرفت مهارتی – اجتنابی ،عملکردی – اجتنابی ،عملکردی – گرایشی و
صفات شخصیتی وظیفهشناسی ،روانرنجورخویی و گشودگی نسبت به تجربه (با
توجه به معنیدار بودن آنها) بهعنوان متغیرهای پیشبین .درمجموع  260نفر در تحلیل
وارد شدند .تحلیل واریانس یکطرفه آشکار کرد که پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان
در آزمون کارشناسی ارشد روی هر کدات از متغیرهای پیشبین بهطور معنیداری با
یکدیگر متفاوت بودند .یک تابع تشخیص (یک عاملی) محاسبه شد .مقدار این تابع
برای پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد بهطور معنیداری با
یکدیگر متفاوت بود (خی دو برابر .)P>0/0005 ،df=10 ،97/22همبستگی بین
متغیرهای پیشبین و تابع تشخیص پیشنهاد میکند که رویکرد سطحی مطالعه بهترین
پیشبین برای گروهبندی پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد
است .درمجموع ،تابع تشخیص برای  77/3درصد از موارد موفقیتآمیز بوده و
برای 73/1درصد از پذیرفتهشدگان و  81/5درصد از پذیرفتهنشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد بهدرستی پیشبینی کرده است .یعنی در کل میتوان با ضریب 77/3
درصد اطمینان پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد را
برحسب سه متغیر رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیت
پیشبینی کرد.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات
شخصیتی پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد اجرا شد .بر
اساس نتایج به دست آمده در زمینه رویکردهای مطالعه در زیرمقیاس رویکرد سطحی
مطالعه ،در زمینه هدفهای پیشرفت در زیرمقیاسهای مهارتی – اجتنابی ،عملکردی
– اجتنابی و عملکردی – گرایشی و در زمینه صفات شخصیتی در زیرمقیاسهای
وظیفهشناسی ،روانرنجورخویی و گشودگی نسبت به تجربه تفاوتهای معنیداری
بین دو گروه پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد به دست
آمد .درنهایت ،بر اساس نتایج به دست آمده ما توانستیم بر اساس سه متغیر
رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیت با احتمال  77.3درصد
پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد را پیشبینی کنیم.
در زمینه رویکردهای مطالعه ،نتایج نشان داد که پذیرفتهنشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد بیشتر از پذیرفتهشدگان در آزمون کارشناسی ارشد دارای رویکرد
سطحی مطالعه هستند که با یافتههای ژانگ ()2003؛ فتحآبادی و سیف ()1387؛
سدلر-اسمیت ()1997؛ و دایزت ( )2003مبنی بر رابطه منفی رویکرد سطحی مطالعه
با موفقیت و پیشرفت تحصیلی ،همسو و با یافتههای گیبز ( )1992و ریچاردسون
( )2006ناهمسوست .همچنین نتایج این مطالعه مبنی بر استفاده دانشجویان پذیرفته
نشده در آزمون کارشناسی ارشد (کارشناسی) از رویکرد سطحی مطالعه و استفاده
دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد (دانشجویان کارشناسی ارشد) از
رویکرد عمقی مطالعه با یافتههای مهدینژاد و اسماعیلی ( )1394همسوست .در تبیین
این یافته میتوان گفت که رویکرد سطحی مطالعه نشاندهنده تمایل به حفظ کردن
کوتاه مدت مطالب است و افرادی که از این رویکرد استفاده میکنند انگیزه بیرونی
برای یادگیری دارند و حداقل تالش و فعالیتهای راهبردی را به خدمت میگیرند که
هدف آنها یادگیری طوطی وار و اجتناب از شکست با کمترین تالش است .این افراد
واقعیتها را بهصورت قسمتهای جدا از هم به خاطر میسپارند و از برقرار کردن
روابط میان آنها ناتوان هستند .با توجه به اینکه آزمون رقابت در آزمون کارشناسی
ارشد زیاد است و به تالش بسیاری نیاز دارد و مستلزت به خاطر سپردن طوالنیمدت
و ارتباط برقرار کردن میان مطالب گوناگون است به نظر میرسد احتمال قبولی افرادی
که بیشتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده میکنند در این آزمون کمتر است.
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در زمینه هدفهای مهارتی–اجتنابی یافتههای به دست آمده با یافتههای برزگر
( )2012مبنی بر رابطه منفی هدفهای مهارتی–اجتنابی با پیشرفت تحصیلی همسو و
با یافتههای گاتمن ( )2006مبنی بر رابطه مثبت بین هدفهای مهارتی–اجتنابی با
موفقیت تحصیلی ناهمسوست .در تبیین این یافته میتوان به این نکته اشاره کرد که
درواقع افراد دارای هدفهای مهارتی – اجتنابی وقتی با مسائل دشوار روبهرو
میشوند ،از درون احساس ناراحتی میکنند و نگران هستند که مهارتها ،تواناییها و
حافظه خود را از دست دهند (پینتریچ .)2000 ،الیوت و مکگرگور )2001( 1نیز
هدفهای مهارتی-اجتنابی را پیشبینی کننده مثبت درهم ریختگی (عکس مدیریت
زمان و تالش) به دست آوردند .افراد دارای هدفهای مهارتی – اجتنابی نوعی
بیمیلی به تکالیف را تجربه میکنند .همچنین در این نوع هدفها نوعی اضطراب
وجود دارد ،اضطراب از فراموش کردن مطالب .با توجه به مطالب عنوان شده میتوان
گفت که ارتباط منفی هدفهای مهارتی – اجتنابی با پذیرفته شدن در آزمون
کارشناسی ارشد (بهعنوان موفقیت تحصیلی) قابل توجیه است.
در زمینه هدفهای عملکردی  -اجتنابی یافتههای به دست آمده با یافتههای
دایزت و کوبلود ()2010؛ برزگر ()2012؛ دوپیرات و مارین ()2005؛ و خادمی و
نوشادی ( )1386مبنی بر رابطه منفی بین این هدفها با موفقیت تحصیلی همسوست.
در این مورد میتوان گفت که ترس و اجتناب از وارد عمل شدن و بهتبع آن ماهیت
انفعالی دانشآموزان باعث میشود که انگیزه تالش و فعالیت در آنها پایین باشد.
درواقع ،تمرکز دانشآموزان دارای هدفهای عملکردی – اجتنابی بر این است که
بیکفایت و احمق به نظر نیایند و ادراک پایینتری از کارآمدی خود دارند .همچنین
میتوان گفت یادگیرندگانی که هدفهای عملکردی-اجتنابی دارند ،به خاطر حفظ
حرمت خودشان از نزدیک شدن به تکالیف درسی اجتناب میورزند و همین امر
احتماالً موجب میشود آنها هرگز درنیابند نزدیک شدن به فعالیتهای یادگیری
تهدیدی برای «خود» آنها به همراه ندارد؛ درنتیجه زمینه برای عملکرد ضعیف در
یادگیری مطالب درسی و متعاقب آن عملکرد ضعیف در آزمون کارشناسی ارشد
فراهم میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. McGregor
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در زمینه هدفهای عملکردی  -گرایشی یافتههای به دست آمده با یافتههای
دوپیرات و مارین ()2005؛ و خادمی و نوشادی ( )1386مبنی بر رابطه منفی این
هدفها با پیشرفت و موفقیت تحصیلی ،همسو و با یافتههای پینتریچ ()2000؛ الیوت
و مکگرگور ()2001؛ برزگر ()2012؛ والترز ()2004؛ دایزت و کوبلود ()2010؛ و
مشتاقی ( )1391مبنی بر رابطه مثبت هدفهای عملکردی – گرایشی با پیشرفت و
موفقیت تحصیلی ناهمسوست .در این زمینه میتوان گفت که افراد دارای هدفهای
عملکردی-گرایشی زمانی که با وظایف دشوار مواجه میشوند ،پشتکار کمتری از
خود نشان میدهند تا به این ترتیب مانع بیکفایتی فکری و عقالنی خود شوند .انگیزه
این افراد واقعی ،درونی و عمیق نیست و بیشتر به دنبال پشت سر گذاشتن دیگران و
کسب موفقیت با کمترین تالش هستند (ایمز1992 ،؛ بوفارد .)1998 1،برخی
پژوهشها نشان دادهاند که این هدفها با احساسات منفی مانند نگرانی و اضطراب
امتحان (الیوت و مکگرگور ،)2001 ،به تعویق انداختن امور و اهمالکاری تحصیلی
(حیدری ،)1389 ،استفاده از راهبردهای غیر مؤثر و فرار از موقعیت در هنگات روبرو
شدن با تکالیف یادگیری دشوار (الیوت و دوئک )1998 2،رابطه دارند .به نظر میرسد
مجموعه این عوامل در آزمون کارشناسی ارشد به نتیجهگیری منجر نخواهد شد.
در زمینه صفات وظیفهشناسی و گشودگی نسبت به تجربه یافتههای پژوهش
حاضر با یافتههای دایزت ()2003؛ پانگ ()2009؛ دفرویت و مرویلد ()1996؛ و
کوروتکو و هاناه ( )2004مبنی بر رابطه مثبت و معنیدار بین این صفات با موفقیت و
پیشرفت تحصیلی همسوست .در مورد صفت وظیفهشناسی چامورو-پرموزیک و
فارنهات ( )2003بیان کردند که وظیفهشناسی بهواسطه رابطهای که با انگیزش دارد یکی
از پیشبینهای مثبت عملکرد محسوب میشود ،بهویژه زمانی که تعیینکنندههای
درونی انگیزش مورد توجه قرار میگیرند .عالوه بر این منظم بودن ،سختکوشی،
پشتکار ،پیشرفتمداری و دقت که از ویژگیهای افراد دارای این صفت است میتواند
عملکرد فرد را در حوزههای مختلف ازجمله موقعیتهای تحصیلی (مانند آزمون
کارشناسی ارشد) بهطور مثبتی پیشبینی کند .انگیزش این افراد احتماالً برای یادگیری
بیشتر است و تمایل بیشتری برای شرکت در برنامههای آموزشی دارند (چامورو-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Bouffard
. Dweck
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پریمیوزیک و فارنهات2003 ،؛ مککری و کاستا .)1987 ،بنابراین موفقیت افرادی با
این ویژگیهای مثبت در آزمون کارشناسی ارشد نیز دور از انتظار نیست.
در زمینه صفت روانرنجورخویی ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای مقیمیان و
کریمی ()1391؛ پانگ ()2009؛ و داف و همکاران ()2003؛ مبنی بر رابطه منفی بین
روانرنجورخویی و پیشرفت و عملکرد تحصیلی ،همسو و با یافتههای کاردیوت
وکراپیک ( )2001مسگراو -مارکوارت و همکاران ( )1997مبنی بر رابطه مثبت
روانرنجورخویی و پیشرفت تحصیلی ،ناهمسوست .رابطه عملکرد تحصیلی با
روانرنجورخویی عمدتاً با توجه به مفهوت اضطراب بهویژه در موقعیتهای تنیدگیزا
از قبیل امتحانات دانشگاه تبیین شده است .چامورو-پرموزیک و فارنهات ()2003
دریافتند که دانشجویان روانرنجور با احتمال بیشتری در مقایسه با دانشجویان
غیرروانرنجور به دلیل بیماریهای جسمی و روانی از شرکت در امتحانات نهایی
صرف نظر میکنند .ژانگ ( )2003نیز تأکید کرده است که یادگیرندگان با
روانرنجورخویی باال همواره از خطر اشتباه کردن خودداری میکنند و بنابراین از
انجات تکالیفی که نیازمند به بازتولید صرف مطالب یاد گرفته شده (ویژگی رویکرد
سطحی مطالعه) است ،بیشتر احساس راحتی میکنند .پس میتوان انتظار داشت که
پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد روانرنجورخویی باالتری نسبت به
پذیرفتهشدگان در این آزمون از خود نشان دهند.
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،سه متغیر رویکردهای
مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیت توان پیشبینی  77.3درصد
پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد را داشتند .درنهایت ،بر
اساس نتایج به دست آمده از پژوهش میتوان اظهار داشت که دانشجویانی که کمتر از
رویکرد سطحی مطالعه استفاده کرده و هدفهای پیشرفتشان مهارتی -اجتنابی،
عملکردی -اجتنابی ،و عملکردی -گرایشی نبوده و صفات شخصیتی وظیفهشناسی و
گشودگی نسبت به تجربه در آنان باال و صفت روانرنجورخویی در آنها پایین باشد
بیشتر احتمال دارد که در آزمون کارشناسی ارشد موفق شوند.
نتایج پژوهش حاضر در رابطه با عاملهای برونگرایی نشان داد که بین
پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد تفاوت معنیداری در
زمینه برونگرایی وجود ندارد که با یافتههای کوروتکو و هاناه ()2004؛ پانگ
()2009؛ کاردیوت و کراپیک ()2001؛ عاشوری و همکاران ()1390؛ رودباری و
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حسینچاری ()1388؛ و دایزت ( )2003مبنی بر نبود رابطه بین برونگرایی و پیشرفت
و موفقیت تحصیلی همسوست .فرد برون گرا ماجراجو ،فعال ،رک ،اجتماعی و دارای
قدرت و انرژی باالست و از در جمع بودن احساس لذت میکند .مککاون و
جانسون )1991( 1اظهار داشتند که برونگرایان بیش از آنکه کارهای تحصیلی را
پیگیری کنند به انجات امور دیگر متمایل هستند .انتویستل )1988(2عنوان کرد که افراد
برون گرا دارای دایره ابقای توجه کمتری هستند .این ویژگی افراد برونگرا در توجه به
عوامل غیر مرتبط با تکالیف یادگیری برای کسب لذت ،بهویژه در فرهنگ ایران
اهمیت دارد؛ چراکه با توجه به مطالعات انجات گرفته در زمینه تفاوتهای فرهنگی به
نظر میرسد در فرهنگ ایران موفقیت در تکالیف یادگیری ،عاملی برای جلب توجه و
کسب لذت در میان افراد یک گروه نیست ،بلکه عوامل غیر تحصیلی برای جلب نظر
3
اعضای گروه اهمیت بیشتری دارد (سامانی و لطیفیان .)1384 ،همچنین استیل
( )2012اظهار داشت که ممکن است افراد با سطح باالی برونگرایی گرفتار زمان شده
4
و تکالیف و مس ولیتها را به لحظات آخر موکول کنند .انتویستل و انتویستل
( )1970عنوان کردند که سن نیز ممکن است تأثیرات برونگرایی را روی موفقیت
تحصیلی تعدیل کند؛ به این صورت که پیش از سن  12-11سالگی کودکان برونگرا
عملکرد بهتری از درونگرایان دارند و در میان نوجوانان و بزرگساالن بعضی
پژوهشها (فارنهات و چامورو-پریمیوزیک )2004 ،نشان دادند که درونگرایان
موفقیت تحصیلی بیشتری نسبت به برونگرایان به دست میآورند .این تغییر به محیط
گرت و اجتماعی و کمتر رقابتی مدرسههای ابتدایی درمقایسه با محیط مدرسههای
متوسطه و آموزش عالی نسبت داده شده که درنهایت اجتناب از روابط گرت اجتماعی
موجب موفقیت تحصیلی بیشتری شده است .بنابراین با توجه به اینکه نمونه پژوهش
حاضر همگی تقریباً در سنین کموبیش یکسانی هستند و همچنین در یک محیط
تحصیلی حضور داشتهاند طبیعی به نظر میرسد که تفاوتی بین دو گروه پذیرفته شده
و پذیرفته نشده در زمینه برونگرایی وجود نداشته باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. McCown & Johnson
. Entwistle
3
. Steel
4
. Entwistle & Entwistle
1
2
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نتایج همچنین در رابطه با عامل توافقپذیری نشان داد که بین پذیرفتهشدگان و
پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی ارشد تفاوت معنیداری در زمینه توافقپذیری
وجود ندارد که با یافتههای کوروتکو و هاناه ()2004؛ دایزت ()2003؛ عاشوری و
همکاران ()1390؛ مارتین و همکاران ()2006؛ کنارد)2006( 1؛ رودباری و
حسینچاری ( )1388مبنی بر نبود رابطه بین توافقپذیری با پیشرفت و موفقیت
تحصیلی همسوست .در تبیین ای ن یافته شاید بتوان آن را به نمونه مورد پژوهش
نسبت داد و عنوان کرد که چون محیطهای دانشگاهی نیازمند تعامل ،توافق و
سازگاری با افراد زیادی همچون استادان ،مدیران ،کارکنان و  ...است و چون هر دو
گروه نمونه اعم از پذیرفتهشدگان و پذیرفتهنشدگان از جامعه دانشگاهیان هستند،
بنابراین ممکن است در برخی از صفات شخصیتی مانند توافقپذیری ،یکسانی و
همانندی بیشتری داشته باشند.
درنهایت ،بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش میتوان اظهار داشت که
دانشجویانی که کمتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده کرده و هدفهای پیشرفتشان
مهارتی -اجتنابی ،عملکردی -اجتنابی ،و عملکردی -گرایشی نبوده و صفات
شخصیتی وظیفهشناسی ،و گشودگی نسبت به تجربه در آنان باال و صفت
روانرنجورخویی در آنها پایین است بیشتر احتمال دارد که در آزمون کارشناسی ارشد
موفق شوند.
نتایج پژوهش حاضر در فهم رویکردهای مطالعه مورد استفاده دانشجویان کمک
بزرگی خواهد بود .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر پذیرفتهنشدگان در آزمون
کارشناسی ارشد بیشتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده میکنند شاید بتوان گفت که
یکی از عوامل مؤثر در ضعف یادگیری و افت تحصیلی دانشجویان آشنا نبودن و یا
آگاهی کم آنها به رویکردهای صحیح مطالعه و یادگیری (رویکرد عمقی) باشد و
چهبسا شناخت این رویکردها در دانشجویان گامی مهم در رفع این تنگنا باشد .چنین
شناختی میتواند در برنامهها و تصمیمگیریهای مدیران و برنامهریزان برای بهبود
فرایند آموزش و اثربخشتر کردن آن مورد توجه جدی قرار گیرد .بهکارگیری الگوی
مناسب مطالعاتی توسط دانشجویان عامل بسیار مهمی در ارتقا و پیشرفت تحصیلی و
ماندگاری دانش فراگرفته است .بنابراین با شناسایی و اصالح رویکردهای مطالعه و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یادگیری دانشجویان میتوان به فراگیران در اتخاذ و بهکارگیری شیوههای مناسب
مطالعه و یادگیری کمک کرد.
همچنین با توجه به نقش هدفهای پیشرفت در موفقیت در آزمون کارشناسی
ارشد در پژوهش حاضر ،یادگیرندگان باید از اهمیت و پیامدهای شناختی ،هیجانی و
رفتاری هدفهای پیشرفت آگاه شوند و به آنها آموزش داده شود که چگونه
هدفهای پیشرفت خاصی را ایجاد کنند که آنها را به هدفهای مورد نظرشان برساند.
بدین منظور ،نظات آموزشی باید در جهت تغییر هدفهای نامناسب پیشرفت ،به جای
ایجاد رقابت و تأکید بر برتری بر دیگران بر یادگیری معنیدار و تسلط بر مفاهیم تأکید
کند .همچنین موفقیت باید بهصورت بهبودی ،تسلط و پیشرفت تعریف شود نه اخذ
امتیازات و رتبههای باال و عملکرد هنجاری باال .باید به تالش و یادگیری بها داده شود
نه عمل کردن بهتر از دیگران .باید به فراگیران گوشزد شود که خطا و اشتباه بخشی از
یادگیری است نه منبع ایجاد اضطراب.
همچنین از آنجا که صفات شخصیت نیز نقش مؤثری در عملکرد و موفقیت
تحصیلی ایفا میکنند ،انتظار میرود همانگونه که مس والن سازمان سنجش آموزش
کشور ،سنجشهای گوناگونی در مقاطع مختلف تحصیلی به عمل میآورند ،در
دانشگاه نیز ،ابعاد روانی و شخصیت دانشجویان را مورد توجه قرار دهند تا از این
طریق بتوانند به دانشجویان در جهت موفقیت و پیشرفت تحصیلی ،یاری رسانند.
درمجموع ،الزت است دستاندرکاران نظات پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
ارشد ،رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیتی یادگیرندگان و
شرکتکنندگان در آزمونهای ورودی مختلف را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه
شناسایی و ارتقای این متغیرها میزان موفقیت آنها را باال میبرد .درواقع ،ذکر این نکته
ضروری مینماید که موفقیت تحصیلی صرف ًا به تواناییهای هوشی بستگی ندارد بلکه
به نگرشها ،تمایالت ،هدفها ،عالئق و تفاوتهای فردی نیز بستگی دارد .درمجموع
یکی از نکات بسیار مهم در امر آموزش و یادگیری در نظر گرفتن تفاوتهای فردی
است .بیتوجهی دستاندرکاران امور آموزشی به تفاوتهای فردی (خصوصاً در
زمینه رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیت) در آموزش و
یادگیری سبب شکست یادگیرندگان در کسب اطالعات و یادگیری مناسب میشود و
پیامد آن شکست در آزمونهای مهم و ادامه تحصیالت خواهد بود .بنابراین توجه به
متغیرهای یاد شده در نظات آموزشی و ارزیابی کشور ضروری مینماید.
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محدودیتها
 . 1پژوهشگران در مطالعه حاضر کنترلی بر متغیرها (رویکردهای مطالعه ،اهداف
پیشرفت ،صفات شخصیت) نداشتند ،بنابراین اگرچه تفاوتهای معنیداری به دست
آمده است اما این تفاوتها لزوماً به معنی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته
نیست.
 .2مؤلفههای پژوهش حاضر مبتنی بر خودگزارشدهی نمونه مورد بررسی است،
لذا از صحت نتایج میکاهد.
 .3تعداد رشتههای مورد مقایسه در پژوهش حاضر محدود بود و از مقایسه
دانشجویان سایر رشتهها (علوت پزشکی ،علوت فنی و مهندسی) صرف نظر شد که به
همین دلیل قابل تعمیم به همه رشتهها نیست.
 .4جامعه آماری این پژوهش محدود به دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است،
تعمیمپذیری نتایج به پژوهشهای بیشتری در بافتهای تحصیلی دیگر و مالحظه
دامنه وسیعی از ویژگیهای محیط یادگیری وابسته است.
 .5در پژوهش حاضر کنترل بعضی از متغیرها مانند وضعیت اقتصادی– اجتماعی
خانوادهها ،امکانات آموزشی و تربیتی ،عدت سنجش وضعیت عاطفی و روانی
آزمودنیها به هنگات پاسخگویی به پرسشها میسر نبوده است که میتوانست در نتایج
پژوهش مؤثر باشد.
پیشنهادهای پژوهشی
 .1جهت تعمیمپذیری بیشتر پیشنهاد میشود این پژوهش روی پذیرفتهشدگان و
پذیرفتهنشدگان در سایر آزمونهای ورودی از قبیل آزمون دکتری ،کنکور سراسری و
 ...نیز اجرا شود.
 .2بهتر است عالوه بر استفاده از خودگزارشدهی نمونه مورد بررسی از روشهای
دیگر اندازهگیری مانند مصاحبه و مشاهدات یا ترکیبی از چند ابزار سنجش نیز استفاده
شود.
 .3پیشنهاد میشود این پژوهش روی سایر گروههای تحصیلی (فنی و مهندسی و
علوت پزشکی و )...در سایر دانشگاهها نیز اجرا شود.
 .4بهمنظور بررسی دقیق تر ارتباط متغیرهای مورد مطالعه با موفقیت و شکست در
آزمون کارشناسی ارشد پیشنهاد میشود که گروهی از داوطلبان پیش از کنکور
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کارشناسی ارشد و همچنین پس از اعالت نتایج مورد بررسی قرار گیرند و سپس
نیمرخ شخصیتی آنها در این متغیرها انجات شود.
 .5از آنجا که تعدادی از افرادی که در گروه پذیرفتهنشدگان در آزمون کارشناسی
ارشد قرار گرفتند تنها یک بار در این آزمون رد شدهاند پیشنهاد میشود که از افرادی
که دو بار و بیشتر رد شدهاند بهعنوان نمونه معرفتر استفاده شود.
پیشنهادهای کاربردی
الزت است مس والن نظات پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد (سازمان سنجش
آموزش کشور) رویکردهای مطالعه ،هدفهای پیشرفت و صفات شخصیتی
یادگیرندگان و شرکتکنندگان در آزمونهای ورودی مختلف را مورد توجه قرار
دهند؛ چراکه شناسایی و ارتقای این متغیرها میزان موفقیت آنها را باال میبرد .همچنین
با توجه به این نکته که رویکردهای مطالعه و هدفهای پیشرفت قابل تغییر و توسعه
است به دانشجویان شرکتکننده در آزمونهای ورودی دانشگاهها (خصوصاً آزمون
کارشناسی ارشد) نیز پیشنهاد میشود برای باال رفتن احتمال موفقیت در این آزمونها
به سمت رویکرد عمقی مطالعه و هدفهای مهارتی گات بردارند .درواقع یادآوری این
نکته ضروری مینماید که موفقیت تحصیلی صرف ًا به تواناییهای هوشی بستگی ندارد
بلکه به نگرشها ،تمایالت ،هدفها ،عالیق و تفاوتهای فردی نیز وابسته است.
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.141
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