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 چکیده

دانشجویان به واسطه موفقیت در تحصییل بیه   . جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است موفقیت تحصیلی دانشجویان از زمینه:

)محیطی( خود برای دستیابی به اهداف آموزش عالی اسیتااده   بیرونی )فردی( و یابند که از حداکثر نیروی درونیموقعیتی دست می 
این پژوهش با هدف تعیین عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرفت نموده و شرایط الزم برای زندگی اجتماعی موفق را کسب می نمایند. 

 شکی اردبیل انجام گرفت.تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پز

جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.  این مطالعه از نوع مورد شاهد روش کار:

برحسب و  بدست آمد 88-82های آموزشی دانشجویان، نمرات دو ترم سال تحصیلی از طریق مطالعه پروندهنار بودند.  200مشتمل بر 

نار  32گیری تصادفی ساده ( مشخص و با روش نمونه14( و ناموفق )با معدل کمتر از 16دانشجویان موفق )با معدل باالی  ،دل کالسیمع
انتخاب شدند. پرسشنامه مشخصات فردی، آزمون هوش ریون بزرگساالن، پرسشنامه عزت نای  کوپراسیمیت و تسیت    برای هر گروه 

با روش های شده و  SPSS v.19افزار آماری ها، اطالعات وارد نرمآوری دادهپ  از جمع .قرار گرفت افسردگی بک در اختیار نمونه ها
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آمار توصیای و تحلیلی 

نار  18و در گروه موفق  %(1/47نار ) 16از این تعداد بودند که  نار پسر 34 ،مورد پژوهش فرد 64یافته ها نشان داد که از  یافته ها:
در گروه ناموفق  %(7/46نار ) 14در گروه موفق و  %(3/53نار ) 16 مورد مطالعه دختر 30از بین  %( در گروه ناموفق قرار داشتند و52.2)

داری بین جن  و تأهل با پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی وجود ندارد، ولی بین متغیرهای محل نتایج نشان داد ارتباط معنی بودند.
ی هوشی با پیشرفت تحصیلی ارتباط اجتماعی، عزت نا ، افسردگی و بهره -، معدل دیپلم، اشتغال، بومی بودن، سطح اقتصادیسکونت
و از معدل ه که اکثر دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی باالتر، ساکن غیرخوابگاه، غیرشاغل و بومی بودداری وجود داشت. به طوریمعنی

 . (>05/0p) دار بودندرعی، عزت نا  و بهره هوشی باالتر و از افسردگی کمتری برخودیپلم، سطح اقتصادی اجتما

ی هوشی از جمله اجتماعی، عزت نا ، افسردگی و بهره -محل سکونت، معدل دیپلم، اشتغال، بومی بودن، سطح اقتصادی نتیجه گیری:

د کرد تا دانشجویان را از نظر شرایط فردی و محیطی مؤثر بر عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می باشند. باید شرایطی در دانشگاه ایجا
  پیشرفت تحصیلی شناسایی نموده و اقدامات الزم را برای پیشرفت تحصیلی آنها به عمل آورد.

 پزشکی تحصیلی، دانشجویانپیشرفت عوامل فردی، عوامل محیطی،  واژه های کلیدی:

 33-74: 1331، 3، شماره 15مجله سالمت و مراقبت، دوره 
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 مقدمه

دانشجویان دارای ویژگی های متااوتی می باشند کیه ایین   
ویژگی ها بر پیشرفت آنها تاثیر می گذارد. پیشرفت عبیارت  
است از رسیدن به هدفی که افراد برای خیود در نظیر میی    

پاسخ یا عملی گاته میی  گیرند. در روانشناسی، موفقیت به 
شود که به گونه ای به هدف برسد. ولی در تعلیم و تربییت  
و در موقعیییت هییای تحصیییلی، موفقیییت بییه درجییه ای از  
کارایی اطالق می شود که فرد به فراخور توانایی هایش بیه  
رضایت ناشی از پیشرفت های خود رسیده باشد. در مقابیل  

مطیرح میی    موفقیت تحصیلی اصطالح افت تحصییلی نییز  
شود که می توان آن را عیدم موفقییت در تحصییل، وقیوع     
ترک تحصیل، تکیرار درو،، کیاییت پیایین تحصییالت و     
آموخته های متعلم در مقایسه با آنچه بایید باشید، کسیب    
محاوظییات بییه جییای معلومییات کییه در انییدک زمییانی بییه  
فراموشی سیپرده میی شیود، نرسییدن نظیام آموزشیی بیه        

حتی بیکیاری فیارا التحصییالن ییک     اهداف اصیل خود، و 
مرکز آموزشی یا عدم تناسب تحصییالت آنیان بیا نیازهیای     

 (.1) کاری و شغلی در جامعه نامید

با رویکردی جامع می توان عوامل مؤثر بر پیشرفت یا عیدم  
پیشرفت )افت( تحصیلی را در قالب دو دسته عوامل فیردی  

سیت، و محیطی مطرح و بررسی کرد. مؤلاه هایی نظیر جن
وضعیت تأهل، پیشیینه تحصییلی، عیزت نای ، اضیطراب،      
افسردگی، هوش، ذیل عنوان عوامل فردی قرار می گیرنید.  
عوامل محیطی، شرایط و زمینه های خانوادگی، اجتمیاعی  
و محیطی اثرگذار بر پیشرفت ییا عیدم پیشیرفت تحصییلی     
دانشجویان است که از این دسیته میی تیوان بیه وضیعیت      

دی، وضعیت سکونت، اشیتغال و امکانیات   اقتصا -اجتماعی 
رفاهی اشیاره نمیود. واقعییت آن اسیت کیه ایین عوامیل و        
متغیرها چنان در هم تنیده اند و با یکدیگر کینش متقابیل   
دارند که تعیین سهم هریک به راحتی امکانپذیر نیست، بیا  
وجود این تحقیقات نشان می دهند که در بین این عوامل، 

بیا ماهییت شیناختی و اجتمیاعی،     عوامل آموزشی و فردی 
 (.2) بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند

دوران تحصیل دانشگاهی برای بسیاری از دانشیجویان، بیه   
ویژه دانشجویان پزشکی، ممکن است همیراه بیا خطیرات و    
آسیبهای جیدی باشید. افسیردگی، اضیطراب، استرسیهای      

احسیا،  شدید، تغییر در سبک زندگی، مشکالت شیغلی،  
بدرفتاری از سوی دست انیدرکاران آموزشیی و اجراییی در    
دانشگاه و ...، از جمله عواملی هسیتند کیه میی تواننید در     

و بییه تبییع آن افییت عملکییرد  روانشییناختی بییروز آسیییبهای
 آموختگانیدانش  طرفی از مؤثر باشند. دانشجویان تحصیلی

 
که بیا افیت تحصییلی، دانشیگاه را بیه پاییان میی رسیانند         
توانمندی علمی مورد نیاز را به نحیو مطلیوب کسیب نمیی     

 درصید 12کنند. بر اسیا، تحقیقیات انجیام شیده حیدود      
طیی تحصییل خیود     دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

(. کیه نیه   3) حداقل یک ترم تحصیلی مشروط میی شیوند  
تنها می تواند دانشجویان را از لحاظ روحی و روانیی دچیار   

نظر پیشرفت تحصیلی نییز آنیان را در   مشکل نماید بلکه از 
معرض خطر محرومیت از تحصیل قرار داده و موجب خلیل  
در بهره برداری مطلوب از اصول علمی برای تربییت نییروی   
انسانی و مالی و نارضایتی اجتماعی میی گیردد. عیالوه بیر     
این، افت تحصیلی دانشیجویان عیالوه بیر اینکیه مسیا ل و      

یجیاد میی کنید، زییان هیای      مشکالتی برای خود دانشجو ا
فراوانی برای کشیور دربیر خواهید داشیت. همچنیین افیت       
تحصیلی می تواند سایر رفتارهای منای را بیرای افیراد بیه    
دنبال داشته باشد. تحقیقات نشان می دهنید کیه افیرادی    
که دارای افت تحصیلی هستند در سینین بیاالتر بیشیتر از    

دانشیگاه هیای   مواد مخدر استااده میی کننید. در یکیی از    
آمریکا تحقیقی روی افرادی کیه دسیت بیه خودکشیی زده     
بودند، نشیان داد کیه شیایع تیرین علیت خودکشیی آنیان        

(. بنییابراین بییرای  4) شکسییت در تحصیییالت بییوده اسییت 
پیشگیری از شکسیت تحصییلی و بیروز آسییب هیای روان      
شناختی متعاقب آن، باید عوامل مؤثر بر افیت تحصییلی را   

آن را کیاهش داد. بیا توجیه بیه اهمییت      شناخت و اثیرات  
بررسی عوامل پیشیرفت تحصییلی و عوامیل میؤثر بیر آن و      
همچنین با در نظر گرفتن شواهد موجود مبنی بیر کیاهش   
پیشرفت تحصیلی در سال های اخیر در بیین دانشیجویان،   
این مطالعه با هدف تعیین عوامل فردی و محیطی مؤثر بیر  

دانشییگاه علییوم  پیشییرفت تحصیییلی دانشییجویان پزشییکی 
 انجام گرفت.   88-82پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 

 روش کار  

شیاهدی اسیت.  جامعیه     –این تحقیق یک مطالعه موردی 
آمییاری شییامل کلیییه دانشییجویان پزشییکی دانشییگاه علییوم 

ناییر(  200)  88-82پزشییکی اردبیییل در سییال تحصیییلی  
بودند. نحوه انتخاب نمونه ها به ایین صیورت بیود از طرییق     
مطالعه پرونده های آموزشیی دانشیجویان، نمیرات دو تیرم     

دانشیجویان بدسیت آمید و معیدل      88-82سال تحصییلی  
بعد از تقسیم بنیدی دانشیجویان بیه دو    . محاسبه شدآنان 

گروه موفق و ناموفق از روی معدل آنان با اسیتااده از روش  
 32نایر )  64نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 

هر گروه دارای پیشرفت )موفق( و بدون پیشیرفت  نار برای 
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بیدین  تحصیلی )دارای افیت ییا نیاموفق( انتخیاب گردیید.      
بیه عنیوان    14صورت کیه دانشیجویان بیا معیدل کمتیر از      
و بیاالتر بیه    16دانشجویان ناموفق و دانشجویان بیا معیدل   

عنوان دانشجویان موفق در نظر گرفته شدند. الزم بیه ذکیر   
جام مطالعه از نمونه آماری رضیایت نامیه   است که قبل از ان

آگاهانه شرکت در تحقیق بر اسا، کمیته اخیالق شیورای   
 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اخذ گردید.  
 برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استااده شد:

در برگیرنیده مشخصیات    پرسشنامه مشخصات فیردی کیه  
عییدل دیییپلم، فییردی و اجتمییاعی دانشییجو ماننیید سیین، م 

سییکونت در خوابگییاه، وضییعیت تاهییل، جنسیییت و سییطح  
 اقتصادی و اجتماعی می باشد. 

کیه یکیی از آزمیون هیای     بزرگسیاالن   1آزمون هوش ریون
معتبر غیر کالمی و نابسیته بیه فرهنیس اسیت کیه هیوش       

توسیط رییون    1238عمومی را اندازه می گیرد و در سیال  
که شامل پینج   طرح تشکیل یافته 60ساخته شده است. از 

ماده است. روایی و پاییایی   12سری بوده و هر سری دارای 
این آزمون در کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفتیه و  
در ایران نیز یکی از آزمون های اندازه گییری هیوش اسیت.    
نحوه نمره گذاری آن به این شکل است کیه سیطح نرمیال،    

است کیه   85-115یک انحراف معیار باال و پایین  میانگین 
درصد افراد جامعیه از ایین مقیدار هیوش برخوردارنید.       68

سیطح بییاالتر از نرمیال شییامل یییک انحیراف معیییار بییاالی    
درصید افیراد از ایین     13می باشد کیه   115-130میانگین 

مقدار هوش برخوردارند و سطح باهوش شیامل دو انحیراف   
اد درصید افیر   5/2کیه   130معیار باالتر از میانگین باالتر از 

 جامعه دارای چنین هوشی هستند.
در هنجاریابی آزمون ریون در گیروه   1373طاهری در سال 

دانشییجویان دانشییگاه شیییراز از طریییق بازآزمییایی و آلاییای 
گیزارش   87/0و  78/0کرونباخ، ضرایب پایایی را به ترتییب  

 (.5) کرد
سیوال دارد کیه    58 2پرسش نامه عزت نا  کوپر اسیمیت 

احساسیات آزمییودنی هییا در مییورد   بیه سیینجش و ارزیییابی 
سوال آن دروا سنج اسیت. نمیره    8خودشان می پردازد و 

گذاری آن به این شکل است که نمیره عیزت نای  پیایین     
-35، نسبتاً بیاال بیین   13-24، نسبتاً پایین بین 0-12بین 
 قرار می گیرد. 36-50و عزت نا  باال بین  25

گردییده معلیوم   در بررسی هایی که در ایران و خارج انجام 
شده که این آزمون از روایی و پایایی قابل قبولی برخیوردار  

                                                           
1. Raven IQ Test 

2. Cooper Smith self steem scale 

اسییت. نجییف زارع ضییریب پایییایی اییین پرسشیینامه را در   
 (.  6) گزارش کرده است 72/0تحقیقات 

که یکیی از معتبرتیرین و راییج تیرین      3تست افسردگی بک
 21نامه کیه شیامل    آزمون های افسردگی است. این پرسش

هیای   منظیور سینجش بازخوردهیا و نشیانه    سوال است، بیه  
هیای آن اساسیاً بیر     بیماران افسیرده سیاخته شیده و میاده    

های متیداول در   ها و نشانه مبنای مشاهده و تلخیص نگرش
انید. ایین مقییا،،     میان بیماران روانی افسرده تهییه شیده  

درجات مختلیف افسیردگی را از خاییف تیا بسییار شیدید       
آن از حداقل صار تا حداکثر کند و دامنه نمرات  تعیین می

 است. 63
هییای مختلاییی انجییام گرفتییه کییه بییه    در ایییران پییژوهش

انید   سنجی ایین ابیزار پرداختیه    های روان گیری ویژگی اندازه
 1377در سیال   آزخوشپژوهش توان به  که از بین آنها می

بیه دسیت    78/0اشاره کرد که ضریب پایایی آن را در ایران 
 (.  7) آوردند

افیزار آمیاری    هیا، اطالعیات وارد نیرم    آوری داده پ  از جمع
SPSS v.19      .شده و مورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفیت

برای تحلیل داده هیا از آمیار توصییای و تحلیلیی )آزمیون      

 .  گردیدکای دو( استااده 

 یافته ها
فرد شرکت کننده در پژوهش،  64یافته ها نشان داد که از 

%( در گییروه 1/47ناییر ) 16و  از اییین تعییداد  نایر پسییر  34
%( در گیروه نیاموفق قیرار داشیتند و     2/52نار ) 18موفق و 
نایر   14%( در گروه موفق و 3/53نار ) 16نار دختر که  30
%( در گروه ناموفق قرار داشتند. یافته هیا نشیان داد   7/46)

پیشییرفت تحصیییلی دانشییجویان پسییر و دختییر برابرنیید در 
نتیجه جنسیت دانشجویان بیا موفقییت ییا عیدم موفقییت      

 .(p>05/0) تحصیلی آنان ارتباط ندارد
نار از افراد مورد پژوهش مجرد بودند که از ایین تعیداد    35
%( در 6/48ناییر ) 17موفییق و %( در گییروه 4/51ناییر ) 18

نایر متأهیل بودنید     22گروه ناموفق قرار داشتند. همچنین 
%( در 7/51نایر )  15%( در گروه موفیق و  3/48نار ) 14که 

ارتباط معنیاداری  کای دو  آزمونگروه ناموفق قرار داشتند. 
موفقیت یا عیدم موفقییت تحصییلی دانشیجویان بیا      را بین 

 .(p>05/0). نشان ندادوضعیت تأهل آنان 
نار ساکن خوابگیاه بودنید کیه     36فرد مورد پژوهش  64از 
%( در 2/72ناییر ) 26%( در گییروه موفییق و  5/27ناییر ) 10

گیروه نیاموفق قیرار داشیتند. بیشیتر شیرکت کننییدگان در       

                                                           
3  . Beck Depression Inventory –BDI 
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نار( افراد غیر شاغل تشکیل می دادنید کیه    45مطالعه را )
نایر   17%( در گیروه موفیق و   2/62نایر، )  28از این تعیداد  

 %( در گروه ناموفق قرار داشتند.8/37)
نار از دانشجویان مورد مطالعه غیربیومی بودنید کیه از     33

ناییر  22%( در گییروه موفییق و 3/33ناییر ) 11اییین تعییداد 
نایییر  31%( در گییروه نییاموفق قییرار داشییتند و از     7/66)

%( متعلق به گیروه موفیق و   7/67نار ) 21دانشجوی بومی، 
آزمیون   بیه گیروه نیاموفق بودنید.     %( متعلیق 2/32نار ) 10

آماری کای دو نشان داد که موفقیت تحصیلی دانشیجویان  
و دانشیجویان   (p<05/0) با محل سکونت آنان ارتباط دارد

   بومی موفقیت تحصیلی بیشتری دارند.
نایر دارای سیطح    22 ،اقتصیادی  -از نظر وضعیت اجتماعی

نایر   3اجتماعی پایین بودند کیه از ایین تعیداد     -اقتصادی
%( در گیییروه 4/86نایییر ) 12%( در گییروه موفیییق و  6/13)

اجتماعی  -وضعیت اقتصادی نار از 23 داشتند، قرار ناموفق
%( از آنهیا در  8/47نایر )  11متوسط برخیوردار بودنید کیه    

وفق قییرار %( در گییروه نییام 2/52ناییر ) 12گییروه موفییق و 
اجتمیاعی بیاال    -نایر دارای سیطح اقتصیادی    12داشتند و 

 1%( در گروه موفیق و  7/24نار ) 18بودند که از این تعداد 
بر اسیا، آزمیون    %( در گروه ناموفق قرار داشتند.3/5نار )

کای دو موفقیت تحصیلی دانشجویان با وضعیت اجتمیاعی  
و دانشیجویان بیا    (p<05/0)اقتصادی آنان ارتبیاط دارد   –

   اقتصادی باال موفقیت بیشتری دارند. – وضعیت اجتماعی
نار دارای معدل دیپلم کمتیر   24از نظر وضعیت تحصیلی، 

نایر   21%( در گیروه موفیق و   5/12نایر )  3بودند که  16از 
ناییر دارای  40%( در گییروه نییاموفق قییرار داشییتند و 5/87)

%( در گیروه  5/72نایر )  22بودنید کیه    16معدل بیشیتر از  
%( در گیروه نیاموفق قیرار داشیتند.     5/27نایر )  11موفق و 

دو نشان داد که بین پیشرفت تحصییلی  نتیجه آزمون کای 
دانشجویان با معدل دییپلم ارتبیاط معنیی دار وجیود دارد     

(012/0=p  ) 
نتایج مربوط به عزت نا  دانشجویان نشان داد که بیشیتر  

نا  باالیی برخوردار هستند. آزمیون کیای دو    آنها از عزت
عزت نای  دانشیجویان و وضیعیت    نشان داد که بین نمره 

 پیشییرفت تحصیییلی آنهییا ارتبییاط معنییی دار وجییود دارد  
(05/0>p) (1)جدول 

  
 : توزیع وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب عزت نفس1جدول

نتیجه  کل پیشرفت تحصیلی عزت نفس
 ناموفق موفق آزمون

 =X2 82/26 25 %(100)25 %(0)0 پایین
(05/0>p) 17 %(3/35)6 %(7/64)11 متوسط 

 22 %(5/4)1 %(5/25)21 باال

 64 32 32 کل
 

نتایج مربوط به ارتباط بین وضیعیت پیشیرفت تحصییلی و    

ه بیین ایین دو متغییر از    افسردگی دانشجویان نشان داد کی 

ارتباط معنیی داری وجیود دارد بیه طیوری کیه       نظر آماری

اکثر دانشیجویان موفیق از پیایین تیرین درجیه افسیردگی       

   .(2برخوردار بودند )جدول

 

 : توزیع وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب افسردگی2جدول

نتیجه  کل پیشرفت تحصیلی افسردگی
 ناموفق موفق آزمون

 =X2 753/5 28 %(0)0 %(100)28 کم

(05/0>p) 14 %(6/78)11 %(4/21)3 متوسط 

 22 %(5/255)21 %(5/4)1 زیاد

 64 32 32 کل
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و باالخره نتایج مربوط بیه ارتبیاط بیین وضیعیت پیشیرفت      

تحصیلی و بهره هوشیی دانشیجویان بییانگر ایین بیود کیه       

 ،بهره هوشی باالتر از حد نرمالبا بیشتر دانشجویان 

دانشجویان موفق تری نسبت به دانشجویان با بهره هوشیی  

نرمال هستند که آزمون کای دو ارتباط معنی داری را بیین  

 .(3)جدول (p<05/0) این دو متغیر نشان داد 
 

 : توزیع وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب بهره هوشی3جدول

 نتیجه آزمون کل پیشرفت تحصیلی بهره هوشی

 ناموفق موفق

 =X2 501/17 12 %(2/84)16 %(8/15)3 نرمال

(05/0>p) 33 %(5/45)15 %(4/54) 18 باالتر از نرمال 

 12 %(3/8)1 %(7/21)11 باهوش

 64 32 32 کل

 بحث   

ها و نظیرات   در مورد دالیل و عوامل افت تحصیلی، دیدگاه

مختلای توسط صاحبنظران و اندیشمندان ارا ه شده است. 

در اییین تحقیییق بییین جنسیییت دانشییجویان و پیشییرفت   

تحصیلی آنان رابطه معناداری مشاهده نشد. این نتیجیه بیا   

، علیخیانی  (2008)، ر یوفی  (2004) 1نتایج مطالعات ارگیل 

(، 11، 10، 2، 8) همخییوانی دارد (2010)و غیبیی   (2006)

، (2000) 2هیای دیگیر نظییر مطالعیات تیل      ولی در بررسی

، (2010) ، رودبیییاری(2007) ، تمنییایی (2003) فرهییادی 

، 13، 12) (2010) و چنگیییزی آشییتیانی( 2007) صیادری 

در مییزان   ی( جنسیت ییک متغییر مهمی   17، 16، 15، 14

بیین وضیعیت    امی در مطالعیه   .عملکرد تحصیلی می باشید 

تأهل دانشجویان و پیشرفت تحصییلی آنیان رابطیه معنیی     

داری وجود نداشت که این نتیجه با نتایج مطالعیات غیبیی   

مجرد ییا متأهیل    یعنی ،( همخوانی دارد11،16و صادری )

بودن دانشجو در میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصییلی  

ی آنان تااوت معنادار ایجاد نمی کنید. امیا در بررسیی هیا    

 3ر یوفی، علیخیانی، تمنیایی و هوییت     مطالعات دیگر مانند

( وضعیت تأهل بر میزان پیشرفت ییا عیدم   18، 14، 10، 2)

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر معنیی دار میی گیذارد.   

در تحقیق حاضر بیین نیوع سیکونت و پیشیرفت تحصییلی      

دانشجویانی که خارج از خوابگیاه   شد ورابطه معنادار دیده 

اشییتند پیشییرفت تحصیییلی بهتییری داشییتند.   سییکونت د

                                                           
1. Ergul 

2. Tell 

3. Huitt 

تحقیقات دیگر نیز به تأثیر محل اقامت دانشیجویان اشیاره   
 علیخانی، غیبی، تمنایی، رودباری،  نتایج مطالعات کرده اند 

 

( بیا نتیجیه   20، 12، 15، 14، 11، 10بزرگی و نظیری )  ده

اییین پییژوهش همخییوان مییی باشیید. بییه نظییر مییی رسیید   

ه زندگی می کنند دچار مشیکالت  دانشجویانی که با خانواد

دانشییجویان خوابگییاهی نیسییتند. دانشییجویان خوابگییاهی   

معموالً از کمبود امکانات رفیاهی مناسیب و کمبیود مکیان     

مطالعه و همین طور دوری از خیانواده و آثیار   مناسب برای 

روانیی ناشیی از آن رنیج میی برنید. ایین محیدودیت هییا و        

ی شیود. همچنیین   مشکالت می تواند مانع پیشرفت تحصیل

هیای   با توجیه بیه ایین کیه ازدحیام جمعییت در خوابگیاه       

هییایی بییین   دانشییجویی بسیییار زیییاد اسییت ناهمییاهنگی  

آید که بازده مطالعه را بیه شیدت    دانشجویان به وجود می

 دهد. کاهش می

بین معدل دییپلم دانشیجویان و پیشیرفت تحصییلی آنیان      

بیا نتیایج   داشیت. ایین نتیجیه    وجود رابطه مثبت و معنادار 

 ، تمنیایی (2006) ، علیخیانی (2006)ی ا یافته هیای هیزاوه  

، چنگیییزی (2007)صییادری  ، (2010) ، رودبییاری(2007)

و ( 1222) آسیییتین، (2010)، نظیییری (2010) آشیییتیانی

(، 22، 21، 20، 17، 16، 15، 14، 10، 3) (2006) منییییری

 همسو می باشد. به نظر می رسد پیشینه ضعیف تحصییلی 

عملکرد ضعیف تحصیلی می شود. با توجه به معیدل  باعث 

دانشییجویان در قبییل و بعیید دیییپلم، افییرادی کییه در دوره  

متوسطه موفق بوده اند در دانشگاه نییز موفقییت بیشیتری    

نشان داده و برعک  کسانی کیه در دوره متوسیطه معیدل    

در دانشگاه هم نیاموفق   پایین تری داشته و ناموفق بوده اند
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همچنین با توجه به نتیجیه ایین پیژوهش و     ظاهر شده اند.

نتایج مشابه مطالعات مختلف در ایین زمینیه شیاید بتیوان     

گات این ارتباط مثبت بین معدل و پیشرفت تحصییلی در  

دانشگاه بتواند گزینش دانشجویان جهت ورود بیه دانشیگاه   

براسا، معدل دوره متوسطه را تقویت نماید. به این دلییل  

اسب برای تحصیل در هر رشته جیزو  داشتن بنیه علمی من

هیر  بایید   کیه  ملزومات تحصیل در آن رشته است تا جایی

حداقل دانش و توان علمی را برای ورود به دانشیگاه   یفرد

و تحصیل در آن رشته داشته باشد. البته برخیی مطالعیات   

( نشیان میی دهید    11،16) غیبی و صیادری پژوهش مانند 

ه قبیول میی شیوند در    که بسیاری از کسانی که در دانشیگا 

بییین  دوره متوسییطه موفقیییت چشییمگیری نداشییته انیید.  

وضعیت اشیتغال دانشیجویان بیا پیشیرفت تحصییلی آنیان       

رابطه معنادار وجود داشت. نتایج این یافته با نتیایج برخیی   

( همسیو  10،12، 8بزرگیی )  تحقیقات ارگل، علیخیانی و ده 

 است. اغلب دانشجویانی که شاغل هستند کسیانی هسیتند  

که دارای وضعیت اقتصیادی پیایین تیری هسیتند و بیرای      

امرار معاش خود مجبور بیه کیار کیردن در محییط خیارج      

دانشگاه نیز می شوند. در حال حاضر اغلب دانشیجویان بیه   

دلیل اشتغال و فرصیت انیدک مطالعیه، تنهیا کسیب نمیره       

کنیید و کمتییر تحقیییق و  قبییولی بییرای آنییان کاایییت مییی 

گیرد. بین بیومی ییا    صورت میپژوهشی توسط دانشجویان 

غیر بومی بودن دانشجویان و پیشیرفت آنیان رابطیه وجیود     

داشت. نتایج این یافته با نتایج تحقیقات تمنایی، رودبیاری،  

( 23، 22، 17، 15، 14) آشییتیانی، منیییری و حبیییب زاده 

های روحیی   همخوان می باشد. به نظر می رسد که بحران

ده، تجرد، مشکالت زندگی و عاطای جوانان، دوری از خانوا

دانشجویی و ... از جمله عواملی است که مزید بر مشیکالت  

شود. با توجه بیه ایین    دانشجویی و باعث افت تحصیلی می

که جوانان در این سن نیاز به راهنمایی و نظیارت خیانواده   

مانند و کنترلی از  دارند اما برای تحصیل دور از خانواده می

گیرد، تحصیل در دانشیگاه نییاز    طریق خانواده صورت نمی

به تمرکز زیاد و فضای ذهنی آرام دارد که غیر بومی بیودن  

و ازدحام جمعیت در خوابگاه از تمرکز ذهنیی دانشیجویان   

مطابق یافته این تحقیق بین پیشیرفت تحصییلی    کاهد. می

دانشییجویان بییا پایگییاه اقتصییادی اجتمییاعی آن هییا رابطییه 

ایین تحقییق بیا یافتیه هیای       نتیجیه  دار وجیود دارد.  معنی

، 1عبدی، فرهیادی، ده بزرگیی، نظیری، پیترسیون     مطالعات

                                                           
1. Peterson 

، 25، 24، 20، 12، 13، 1) 4و اسییمیت 3، اسییچمید2زاپییاال

امییا تحقیقییات   ( همسییو بییوده و تایییید میشییود.  27، 26

( 16، 14، 11، 10علیخییانی، غیبییی، تمنییایی و صییادری ) 

ایج شیده نتی  درباره تأثیر پایگاه اقتصیادی اجتمیاعی انجیام    

در توجیه نتایج این پژوهش میی   متااوتی را ارا ه کرده اند.

توان بیان کرد که نقش والدین در پیشرفت تحصیلی افیراد،  

امری مهم محسوب میی شیود. والیدینی کیه دارای سیطح      

رسییدن بیه    انتظیار  علمی باالیی هستند، از فرزندان خیود 

ی آنهیا  دارند و الگوی خیوبتری بیرا   مدارج عالی تحصیلی را

چنیین حسیی را    در فرزندانمساله این  .محسوب می شوند

ایجاد می کند که همچون والدین خیود تیالش و کوشیش    

بیشییتری نماینیید و عملکییرد موفییق تییری را نشییان دهنیید. 

توان نتیجه گرفت یکیی از عیواملی    همچنین از این نظر می

کییه بییر پیشییرفت تحصیییلی تییاثیر بسییزایی دارد، وضییعیت 

ه می باشد. حمایت مالی خانواده در دوران اقتصادی خانواد

زمینه مناسبی را برای دانشجویان فراهم می آورد  ،تحصیل

بطوری که دانشجویان را مجبور نمی کند که بیرای تیامین   

هزینه زندگی در دوران تحصیل خود به فعالییت هیایی بیه    

ایین مطالعیه نشیان داد کیه      غیر از تحصیل مشغول شوند.

یان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطیه  بین عزت نا  دانشجو

وجود دارد یعنی دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بیاالتر در  

مقایسه با دانشجویان با پیشرفت تحصییلی پیایین از عیزت    

( 13) فرهیادی  هنا  قوی تری برخودارند. بر اسا، مطالع

ایین   عزت نا  قوی باعث پیشیرفت تحصییلی میی شیود.    

افسیردگی دانشیجویان و   تحقیق نشان داد که بیین مییزان   

پیشرفت آنان رابطه وجود دارد. کیه ایین نتیجیه بیا نتیایج      

همخیوان   (28، 3،2و مطلیق )  ر یوفی  ی،زاوه ایافته های ه

می باشد. باال بودن میانگین افسردگی در بیین دانشیجویان   

 :گونیاگونی داشیته باشید، ماننید    ییل  پزشکی می توانید دال 

اوان ذهنیی و  حجم زیاد درو، پزشکی، فعالییت هیای فیر   

جسمی در بخش هیای بیالینی و بیمارسیتان هیا، طیوالنی      

کافی نبودن امکانات رفیاهی  و  بودن دوران تحصیل پزشکی

انتظارات  به ویژه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان پزشکی

بیش از حد از دانشجویان پزشکی ایین موضیوع میی توانید     

سییبب دلسییردی برخییی دانشییجویان پزشییکی بییه ویییژه    

                                                                                    
2. Zappala 

3. Schmid 

4. Smith 
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سخت کوش، هوشمند و مستعد شیود. در ایین   دانشجویان 

)موفیق( از   تحقیق دانشجویان با پیشیرفت تحصییلی بیاالتر   

بهره هوشی بیشیتری نسیبت بیه دانشیجویان بیا پیشیرفت       

)نییاموفق( برخییوردار بودنیید. نتیجییه اییین  تحصیییلی پییایین

( 14، 3) ی و تمنیایی زاوه اهی  پژوهش بیا نتیایج مطالعیات    

پییش بینیی کننیده     ،هوشیی مطابقت دارد. بنیابراین بهیره   

بیر اسیا، یافتیه هیای      موفقیت تحصیلی فیرد میی باشید.   

، انجیام مطالعیات مشیابه در سیایر دانشیگاه هیا و       پیژوهش 

بررسی سایر عوامل عدم موفقیت تحصیلی، انجیام پیژوهش   

های طولی با حجم نمونه بزرگ و لحاظ کیردن متغیرهیای   

مطالعات مشابه جهیت   کنترل متغیرهای مزاحم و دخیل و

ی نظییر  یمعیارها بر اسا،تعیین پیشرفت یا افت تحصیلی 

معدل دوره علیوم پاییه و نمیره آزمیون جیامع علیوم پاییه        

می گردند. از محدودیت های تحقیق میی تیوان      پیشنهاد

به موارد زیر اشاره کرد: نقص ابزار در سنجش، بطیوری کیه   

بیر اسیا،   اطالعات مربوط به وضیعیت اقتصیادی خیانواده    

نظرات شخصی دانشجویان کسب شده بیود و اینکیه نمونیه    

هییای اییین مطالعییه نمییی تواننیید نماینییده تمییامی جامعییه 

دانشجویی کشیور بیه لحیاظ تنیوع و پراکنیدگی فرهنگیی،       

اجتماعی و قومیتی باشند. همچنین در تاسیر نتیایج بایید   

به تااوت نظام آموزش عالی کشور از نظر مسیایل فرهنگیی   
 ی با سایر کشورها توجه کرد.و اجتماع

 نتیجه گیری  

های دانشیجویان در پیشیگیری از    با توجه به این که ویژگی

ها تیأثیر دارد بایید شیرایطی در دانشیگاه      افت تحصیلی آن

ایجاد کرد تا دانشجویان را از نظر شرایط فردی و محیطیی  

مؤثر بر افت تحصیلی شناسایی نموده و اقدامات پیشیگیری  

ی برای جلیوگیری از افیت تحصییلی آنهیا بیه      کننده آموزش
 عمل آورد.

 تقدیر و تشکر 

دانشیگاه   این مقاله حاصل پاییان نامیه دکتیرای حرفیه ای    

نویسندگان مقاله بدین وسییله  بوده و  علوم پزشکی اردبیل

از کلیه دانشجویانی که در ایین تحقییق همکیاری نمودنید     

 .تشکر می نمایند
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ABSTRACT 
 

Background: Students’ academic achievement and its related factors is one of research 

priorities in the educational programs. Due to success in the studying, students achieve a 

position that can use the maximum Internal (individual) and external (environmental) power 

to attain their higher educational goals and gain needed conditions for successful social life. 

Accordingly, the goal of this study was to investigate individual and environmental factors  

affecting educational achievement of Ardabil medical students. 

Methods: This study was a case-control research. Statistical sample were consisted of all 200 

medical students of Ardabil University of Medical Sciences. Through checking educational 

dossiers of students, the scores of two semester in academic year of 2009-2010 obtained, and 

accordingly, statistical samples of successful students (score >16) and unsuccessful (score>16) 

were identified and 32 persons were selected for each group by simple random sampling. For 

data collection, demographic questionnaire, Raven Intelligence Test for Adults, Cooper smith 

Self Esteem Inventory and Beck Depression Inventory were used. Data analyzed using 

descriptive-analytical tests in Spss v.19 software. 

Results: Results showed that, among 64 students, 34 people were males, of which 16 (47.1%) 

were in successful and 18 (52.9%) in unsuccessful groups and among 30 girls participated in 

the study, 16 persons (53.3%) were in successful and 14 (46.7%) were in unsuccessful 

groups. Results showed that there weren't a significant relationship between gender and 

marital status with academic achievement, but there were statistically significant relationship 

between residence variables, averaging diploma, employment, being native, socio-economic 

status, self-esteem, depression and IQ with the progress or lack of academic achievement. So, 

most of students with higher academic achievement were non-residential, unemployed, native 

and graduated with high diploma score, higher socioeconomic level, higher IQ and self-

esteem and lesser depression level )p<0.05  (. 
Conclusion: Residential place, diploma score, being native, socioeconomic status, self-

esteem, depression and IQ level are some of factors affecting academic achievement.  

Conditions should be created to identify the student personal and environmental conditions 

that affect academic achievement to take the necessary steps to improve their academic 
Keywords: Individual Factors, Environmental Factors, Achievement, Medical Students 
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