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Abstract: Academic failure is one of the problems of higher education, which leads to the 

loss of a large amount of facilities, resources and potential human talents every year, and 

leaves irreparable effects on individual, organizational and social dimensions. Predicting 

academic failure can be a useful step in preventing its negative consequences and the 

resulting damage. The aim of this study was to identify and predict the factors affecting the 

academic failure of the students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The 

present study is a predictive correlational study that was designed using Logistics 

regression analysis method with the aim of predicting group membership (students on 

academic probation) and achieving a Logit equation. The study sample consisted of 82 

students on academic probation and 82 otherwise-matched students as a control group. 

Step-by-step logistics regression test showed that the effect of diploma grade point average 

(0.646), spiritual health (.065), academic fatigue (0.156), divergent learning style (-0.048), 

study condition stressors (0.079) and academic disinterest (-0.178) on academic failure, 

and in total, these 6 variables predict 76.2% of being put on academic probation.  A 

logistic regression model for predicting academic failure and identifying students at risk of 

academic failure is an effective tool for making informed decisions in universities. By 

identifying the factors influencing students' academic failure, it is possible to prevent 

academic failure in these students. 

Keywords: Academic Failure, Medical Sciences Students, Logistic Regression, Medical 

education. 
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 مقدمه

 از نكتت  هتت  در دانشتته   دانشتتيان   تحصتتي   افتت     

 ب عت  تنه  نه كه اس  ع ل  آمازش مراكز عمد  مشكالت

 ست ز زمينته شتد   ب كته جت ر  هت  هزننه و وق  اتالف

-م  نيز دانشيان    ع و اجتم خ ناادگ  روان   مشكالت

افتت  تحصتتي   در (. 1389شتتاد حادمتتد  و همكتت را   

آمازش ع ل  نسبت ً شت ن  است . تح يتت نتت نا ما ل ت ت 

س ل اخيتر نشت   داد كته ميتزا  افت   10اني م شد  در 

ه   مخت ف متف وت است  ه  در دور تحصي   در دانشه  

بت  و شاد حتقردرصد دانشيان   را ش مت م  12و تقرنب ً 

(. بت  تاجته بته تتداوم افت  تحصتي   در 1389همك را   

ه   درک عاامت مؤثر در انن فرانند ممكن اس  به دانشه  

م  كمک كند ت  از دانشيان   خاد كه در م رض شكست  

 .اند  بهتر دم ن  كنيمتحصي  

 م نت   بته تحصتيت در مافقيت  عدم ن ن  تحصي   اف 

 كته است  هت ن مهت رت ميماعه به فراگير  عدم دستي ب 

بهيرند حلالتان   ن د را آ  آمازش  در نتييه رودم  انتظ ر

 چ لش نک تحصي   از اف  (. ج اگير 1396و همك را  

 شكست  نظر تحصي   از كه دانشيان ن  زنرا اس   جد 

و  اجتمتت ع  هتت  چتت لش زنتتدگ  طتتال در خارنتتد متت 

 بته هتم كنند. انن مشكت اگرم  تيربه را زن د  اقتص د 

 ب  تأثير بتر رترورش دانشيان   منير نشاد  تحصيت ترک

 و خاترات مضترات تاانتدك رآمتد  مت  دانش آماختهت  

 ب شد. در ر  داشته كشار و ج م ه برا  فراوان 

كننتد بت  تتالش مت  عت ل  مؤسس ت آمتازش ه  ودانشه  

غرب لهر  و شن س ن   به ماق  دانشيان   در م رض خار 

 ن ما اب ثر در اف  تحصي   از عاارضو  ت يين عاامت مؤ

جبرا  آ  ج اگير  كننتد حما تو و همكت را   غيرق بت و

(. تحقيقت ت گانت گا  1395 دقدوس  و همك را  1387

هت  و آم ره   متف وت  از شياع اف  تحصتي   در دانشته  

انتد ه   مخت ف تحصي   گزارش كرد  و نشت   داد رشته

آ  در منت طو مخت تف  كه دامنه و تناع عاامتت متؤثر بتر

  مهتدن   و 1394ب شتد حلايتف و همكت را  نكس   نم 

(  در برختت  1397  ر رستت  و همكتت را  1397همكتت را  

ما ل  ت كيفي  نت ما اب عاامتت درونت  و برونت  نظت م 

آمازش  ع مت مؤثر بر اف  تحصتي   دانشتيان   م رفت  

  لالتان  و همكت را  1387شد  اس  حما و و همكت را  

هت   . در برخ  ما ل  ت عاام   از قبيتت ونگگت (1396

فرد  و خ ناادگ   جنسي   وض ي  تأهتت و ستكان  در 

  اسكندر  و همك را  1392خاابه   حفيض  رار و زنن ل  

(؛ و در ما ل تت ت 1395  ابتتراهيم زاد  و همكتت را  1393

دنهر شرانط فرهنه   اجتم ع  و اقتص د  دانشتيا را بت  

انتد حرديمت  و يا مترتبط دانستتهوض ي  تحصي   دانش

هت   ه   تدرنس است تيد و شتيا (. روش1393همك را  

-ارزشي ب  دانشيان    من ب  و امك نت ت آمازشت   ونگگت 

ه   رشته تحصي   و عالقه دانشيا به رشته تحصي   نيز 

  طتت هر  1391انتتد حدارام و همكتت را  از عتتاام   بتتاد 

برختت  دنهتتر از  (. كتته در1393ميرق ئتتد  و همكتت را  

تحقيق ت به عناا  ع ت متؤثر در افت  تحصتي   بته آنهت  

اش ر  شد  اس   نك  از تأثيرگذارترنن تاضتيح ت نظتر  

هت   درب ر  انن مشكت و ع ت و عالج آ   استف د  از روش

آم ر  دقيو در شن س ن  عاامت خار و ريش بينت  افتراد 

در م رض خار شكس  تحصي   است . استتف د  از روش 

آورد تت  بت  رگرسيا  گ م به گ م انن امكت   را فتراهم مت 

هت   اجتمت ع  و ع مت  دانشتيان   عاامتت ادغ م ونگگ 

اص   ت يين كنند  م ننتد خصاصتي ت شخصت   عم كترد 

تحصتتي   قب تت  شن ستت ن  و بتت  انيتت م متتداخالت متتؤثر 

ريش ريش از بروز برخ  از مشكالت ج اگير  كرد. اخيتراً  

فت د  اس  كه تشتخي،  رتيش بينت  و انن اجم ع اتف ق ا

ج اگير  از شكس  تحصتي   دانشتيان   در دانشته   و 

مداخ ه زودهنه م بسي ر بهتر از اصالح اس  حم ركانز ورا و 

 (. 1392همك را  

 بتزر  مشكالت از به عناا  نك  تحصي   از آني  كه اف 

 فرد   در اب  د جبران  غيرق بت تأثيرات ع ل  آمازش نظ م

آ  در  رتيش بينت  گذارد م  ج   به اجتم ع  و  ن س زم

 از ريشهير  در مهم ه  و مراكز آمازش ع ل  گ م دانشه  

نتاع  انتن نتت نا. ب شدآ  م  از ن ش  ه  از آسيب و وقاع

 و هاشتمندانه مدنرن  برا  ازم بستر تاانده  م رگوهش
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 را هت دانشته   در كيفيت  ه   ارتقت  رونه در ب زاندنش 

 محتمتت و ماجتاد هت  گسترش آستيب از و نماد  اني د

و رتيش  شن ست ن  هتدف بت  ما ل ه انن .نم ند ج اگير 

دانشته    دانشتيان   تحصتي   بتر افت  مؤثر بين  عاامت

 .شد اجرا و ع ام رزشك  جند  ش رار اهااز طراد 

 روش کار

 نيبتشياز ناع ر  رگوهش همبسته کند ضر  رگوهش    

دانشتيان   ح  گروه  نعضا  نيب شيب  هدف ركه اس  

شتد    طرادت لاجيت  م  دله کنبه    بي( و دستمشروط

رگرستتيا   تيتتاستت  كتته در آ  بتت  استتتف د  از روش تح 

دو گرو  از  نيه   بس ز    ياس س ارتب ط م و بر لاجستيک

و بتر  شد  ق ئت کيتفكو غير مشروط  دانشيان   مشروط

 .اس ررداخته  دنده   جبند  گرو مبن  به طبقه ننا

دانشتتيان    هيتتآمتت ر  رتگوهش د ضتتر شت مت ك  ج م ته

گترو   .بادنتد 1397-98ست ل در  و غير مشروط مشروط

بادند  دانشه   انن دانشيان   ك يه ش مت آزم نش رگوهش

 گذشتته تحصتي   ست ل ط  در آمازش  مقررات كه برابر

 بته تحصتيت نيتز ما ل ته طت  در و بادنتد شتد  مشروط

 بته نفر باد كته 82انشيان   د تند. ت داد اننداش اشتغ ل

   يتتانتختت ب شتتدند. از م آزمتت نش متتارد گتترو عنتتاا  

هت   نفر بت  ونگگت  82غير مشروط نيز ت داد انشيان   د

س د    تص دف ر يگبه روش نمانه همس   ب  گرو  مشروط

گتترو  شتت هد متتارد بررستت  قتترار بتته عنتتاا  انتختت ب و 

 ست ل كته در بادنتد ن دانشتيان  ك يه ش هد  گروگرفتند.

سن  جنستي   رشتته  از و نشد  مشروط مذكار تحصي  

 م ننتد گترو  آزمت نش تحصي   و ست ل ورود بته دانشته  

از  نفتر 164 ت تداد بررست  متارد نمانته بنت برانن .بادند

( GPAبادند. دانشيان ن  كه م تدلح دانشه   دانشيان  

در نظر دارند به عناا  دانشيان   مشروط  12ر نين تر از 

 گترو  آزمت نش  بترا  ورود گرفته مت  شتاند. م ي رهت  

 و رتگوهش؛ در مشت رك  به داشتن تم نت و باد  مشروط

 در داوط ب نته شترك  و عتدم مشتروط  ش هد گرو  برا 

 رضت ن  عتدم و انصتراف گترو  هتر دو برا  و. باد ما ل ه

 ختروج م ي ر عناا  به ما ل ه شرك  در و همك ر  جه 

  . گرفته شد نظر در رگوهش از

ا  مشتتمت بتر دو بختش ررسشتن مه ب  ه داد  آور  جم 

اني م گرف . در بخش اول مشخصت ت جم يت  شتن خت  

ورود  ست ل دنتل م  م دل سن  دانشيان   ش مت جنسي  

 متؤثر عاامت به مرباط دانشه  ؛ و در بخش دوم سؤاات به

 7 شت مت  دانشتيان   و آمازشت  تحصتي   ريشترف  در

هت   استت ندارد بته شترح  نتت بادنتد  ستبکمه ررسشن 

و برا  هر جم ه عب رت اس   12 ن دگير  ك ب كه ش مت

ه   سبک  انن ررسشن مه  چه ر گزننه ريشنه د شد  اس 

مفهتام  –را در دو ب د تيربته عينت  دانشيان   ن دگير  

آزم نشهر  ف  ل  متارد  –س ز  انتزاع  و مش هد  تأم   

از تركيب انن اب ت د چهت ر ستبک  سنيش قرار م  دهد و

ن دگير  همهرا  واگرا  جذب كننتد  و انابت ق ن بنتد  بته 

 10شت مت  روزنبتر  عزت نفس ررسشن مه آند.دس  م 

عبت رت حبت  سته خترد   15عب رت  فرستادگ  تحصتي   

   يتحصت  عالقه  سؤال   ب ۵   يتحص  خستهمقي س 

 17مد  (  خادك رآسؤال 6   يتحص  ن ك رآمدو  سؤال ۴

عبت رت حبت  دو خترد   20عب رت  رض ن  از زندگ  ش مت 

 ررسشتن مه مقي س سالم  م نا  و ستالم  وجتاد (  

 مقيت س عب رت حب  خرد   54 ش مت فش رزاه   تحصي  

آمتاخته    دانش فش رزاه   تحصي    فش رزاه   شرانط

. (1387ما و و همكت را  ح خ ناادگ ( محيط فش رزاه  

ليكترت از بستي ر  طيتف از هت ررسشن مه گذار نمر  برا 

از  متغيتر هر نمر  كه شد استف د  مخ لفم بسي ر ت  ماافقم

 ه ررسشن مه همه  آمد.م  دس  به ه م د  خا  تركيب

بادنتد حما تو و  برختاردار من ستب  ر نت ن  و از روانت 

هت  ميتدداً تاستط ررسشن مه انن (. روان 1387همك را  

 يتد ونظتر تأن صت دب ع مت  هيئت  اعض   و ك رشن س  

 گردند. تأنيد آنه  به روش مح سبه آلف   كرونب خ ر ن ن 

و  گترو  دو هر برا  ه   واددررسشن مه از ما ل ه انن در

 بتاد  مشروط از ه داد  كنندگ   آور  جم  آگ ه  بدو 

 از ن شت  تتارش از تت  گردنتد استتف د  دانشتيا ن  نباد 

. شتاد ريشتهير  دانشتيان   طترف از ادس س مشروط 
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 كتتت ادار  همتت هنه  بتت  ابتتتدا هتت جمتت  آور  داد  جهت 

 ب تد و دانشكد  هر ك رشن س   آمازش  و دانشه   آمازش

 مرباطتته  بتته ك رشن ستت   ازم هتت  آمتتازش ارائتته از

رتس از تكميتت   و تازنت  بين دانشيان   در ه ررسشن مه

 اخالقت  مس ئت بروز از ريشهير  برا . آور  گردند جم 

 تاستط اختص صت  به صتارت سشن مهگرو  آزم نش رر در

 آنهت  هدان  مسئالي  كه امار آمازش  مسئال ك رشن س

 جمت  دين در آنه  م رف  از اني م و داش  عهد  بر نيز را

جه  رع ن  مس نت اخالقت    .شد خاددار  ه داد  آور 

بتاد  و بته  فترد  بدو  مشخصت ت و ن م ب  ه ررسشن مه

طالعت ت آنهت  محرم نته دانشيان   اطمين   داد  شد كه ا

 صتارت اخالقت  مالدظت ت اس   كر به خااهد م ند. ازم

 در كت ف  تاضتيح ت    دانشته  از مياز اخذ گرفته ش مت

 كستب كننتدگ    مشت رك  بترا  رتگوهش مارد اهتداف

 هت  داد  گردآور  فرانند ابتدا  در آن   از رض ن  آگ ه نه

راستت    رد آن   داد  به اطمين   و رگوهش از دو خروج

  .باد اطالع تش   م ند  محفاظ

مشت رك   عتدم طترح انيت م در اجرانت  مشكالت از نك 

 ست   مشتكت انتن رفت  بترا  كه باد  برخ  دانشيان  

 كته انن و دانشيان   انن ب  مالق ت تنظيم برن مه ب  گردند

 خااهتد تح يت تيزنه گروه  طرح به صارت انن اطالع ت

شتد  خااهتد دفظ محرم نه اطالع ت به صارت ك يه و شد

 .شد فراهم طرح  در آنه  مش رك  انهيز 

 انيت م SPSS-18افتزار  نترم بت  هت داد  تح يت و تيزنه

 درصتد  فراوانت   تازنت  از هت داد  تاصتيف گرف . برا 

 هيفرضت تيبرا  تح م ي ر استف د  شد.  و انحراف مي نهين

گ م بته  به روش رگرسيا  ليستيک تياز روش تح   اص 

 تيتو تح  آلف   كرونبت خاز  زين   بنگ م و در بخش اعتب ر

رد دس  آمد  از كت ربه ب ان. نت شد استف د   عاامت تأنيد

   يترگوهش را تأنيد كرد. بته ب هيفرض  لاجي م  دله ت ب  

ب  روش رگرسيا  ليستيک گ م به گ م نقش عاامتت  هرند

مخت ف در ريش بين  مشروط  دانشيان   متارد بررست  

 ر گرف . قرا

 هایافته 

 82دانشتيا  مشتروط و  82دانشتيا ح 164در ميماع 

دانشيا  غير مشروط( مارد بررس  قرار گرفتند. مي نهين 

س ل باد.   89/21 ±18/3و انحراف م ي ر سن دانشيان   

 ودختتر  مشروط دانشيان   درصد(1/45نفر ح 37ت داد 

 م يت ر انحراف و بادند. مي نهين رسر درصد(9/54نفر ح 45

 و مشتروط تفكيک دانشتيان   به بررس  مارد متغيره  

 .اس  داد  شد  نش   1 جدول در مشروط غير

 دانشجویان مشروط و غیر مشروط متغیرهایی مربوط بهاریو انحراف مع نیانگیم .1 جدول

Table 1. Mean and standard deviation of variables related to students on academic probation and otherwise-

matched students 

 متغیر
 غیر مشروط مشروط

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

11/22 سن   03/3  67/21  32/3  

27/17 معدل دیپلم  98/1  56/18  36/1  

93/2 خودکارامدی  10/1  29/2  63/0  

48/76 سبک واگرا  95/9  34/75  10/9  

98/79 سبک همگرا  89/9  32/89  47/8  

7/77 سبک انطباق یابنده  0/10  00/77  8/8  

8/78 سبک جذب کننده  2/9  58/80  5/8  

97/15 خستگی تحصیلی  76/4  26/15  44/4  

03/13 بی عالقگی تحصیلی  36/4  68/10  98/3  

07/15 ناکارامدی تحصیلی  09/4  27/14  28/3  

ت نفسعز  19/34  5/7  95/36  68/6  

16/56 خودکارآمدی  75/11  89/60  89/9  
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98/22 رضایت از زندگی  25/8  15/24  26/6  

59/51 سالمت مذهبی  65/12  68/56  75/8  

58/45 سالمت وجودی  89/11  05/50  61/9  

54/39 فشارزاهای شرایط تحصیلی  77/10  25/34  73/9  

18/39 فشارزاهای محیط اموزشی  26/10  97/39  56/8  

86/25 فشارزاهای فارغ التحصیلی  68/8  29/23  93/6  

 

  خاتت بيتتاستت  كتته ترك ننتتا  نهريتتب ويتتتحق هيفرضتت

را در مشتتتروط    تيو شخصتتتآمازشتتت   رهتتت  يمتغ

از  هيفرضت  كننتد. بترا  بررست م  نيب شير دانشيان  

گت م بته گت م استتف د   رگرسيا  لاجستيک تيتح  روش

 ۱۸روش گ م بته گت م رتس از ارائته  تيدر تح  .شد  اس 

 تيتوارد تح   بادنتد م نتد  بت ق ريغمت ۶ ن يب شير ريمتغ

 دار    ستا  م نت و ب  تاجته بته ميتذور كت   .شدند

p<0.001 يدس  آمد  از قتدرت تشتخه ب لاجي  ت ب، 

  نعضتا   نتنوابستته   ريمتغ  نسنوار نييتب  برا  خاب

( برختاردار مشتروط و غيتر مشتروطحدر دو سا    گروه

   .شد تأنيد ويتحق هيفرض نناس . بن برا

زندگ  مدل رگرسيا  در اولين گ م ب  دضار نک متغير برا

( بتت  ورود ᵪ2= 24.772از لحتت ظ آمتت ر  م نتت  دار بتتاد ح

متغير ريش بين ب د  از مقدار ك   دو ك ستته شتد ولت  

(در گ م ستام كته   ᵪ2= 16.449م ن دار  ادامه داش . ح

مقدار ك   دو ك هش ن ف  ول  ب زهم در انن مرد ه م ن  

 ۴بتت  دضتتار در گتت م چهتت رم  .( ᵪ2= 6.281دار استت  ح 

ح  بتاددار مقدار ك   دو در سا  مارد انتظ ر م ن  متغيير

6.499 =ᵪ2 )   ميتدداً  دنهردر گ م رنيم ب  دضار متغير

برازندگ  مدل بررست  شتد و مقتدار كت   دو متارد نظتر 

در گ م آخر ب  اض فه شتد  . ( ᵪ2= 6.186م ن  دار باد ح 

  .( ᵪ2= 4.582دار  تأنيتد شتد ح متغير ششم نيز م نت  

دار  خاد را دضار شش متغير مهم ب  آم ر  ك   دو م ن 

 Hosmer and Lemeshow Testنش   دادند. آزما  

هم انيت م   كندكه برازندگ  مدل لاجستيک را بررس  م 

گرف  كه همه مق دنر ك   دو نيز نش   داد كه همهت  در 

 .م ن  دار بادند =p ۰۵/۰سا  دداقت 

             

 بین پیش متغیر ۶ با مدل برازندگی اماری مقادیر با همراه  گام به گام روش به لوجستیک رگرسیون تحلیل هاییافته خالصه. 2 جدول

Table 2. Summary of logistic regression analysis findings by step-by-step method along with statistical 

values of model fit with 6 predictor variables 

 آماره ناگرکریک آماره کاکس و اسنل آماره  احتمال مرحله

1 581/202  140/0  187/0  

2 131/186  222/0  296/0  

3 851/179  251/0  335/0  

4 352/173  281/0  374/0  

5 166/167  307/0  410/0  

6 584/162  326/0  435/0  

 

م ب  دضتار ميت نهين برازندگ  مدل رگرسيا  در اولين گ 

عم كرد تحصي   دانشيا قبت از دانشته   از لحت ظ دنل م 

در گتت م دوم ميتت نهين عم كتترد  .آمتت ر  م نتت  دار بتتاد

تحصي   و ب  عالقهت  تحصتي   دضتار م نت دار  ريتدا 

 نيز به  فش رزاه   شرانط تحصي  در گ م سام  .كردند

 

 دو نيتز در انتن مرد ته  مدل اض فه شدند كه مقتدار كت 

دضتار ريتدا  م نتا سالم  در گ م چه رم  باد.م ن  دار 

در  .در گ م رنيم متغير خسته  تحصي   اض فه شتد .كرد

گ م آخر ب  اض فه شد  سبک ن دگير  واگرا دضتار شتش 

انن متغيره  عب رتند . دار  خاد را نش   دادندمتغير م ن 
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ب  عالقه    مي نهين عم كرد تحصي   ريش از دانشه    از

 م نتا  ستالم    فش رزاه   شترانط تحصتي    ي  تحص

ستا  متارد  خسته  تحصي   و سبک ن دگير  واگرا در

جيتت  ابنتت برانن در انتتن متتدل ل ؛دار بادنتتدانتظتت ر م نتت 

 (. 2حجدول  متغير م ن  دار باد ۶برازندگ  ماجاد 

از likelihood  مقتتدار آمتت ر  2بتتر استت س جتتدول 

ر گتت م ششتتم د 584/162 بتته در گتت م اول  581/202

مقدار  ك هش ن فته اس .كه همه مق دنر م ن  دار هستند.

 14/0از  در گ م اول Cox & Snell R Squareآزما  

در گ م ششتم افتزانش ن فتته است .كه بيت نهر  326/0به 

دانشتيان   بت    افزانش قدرت ريش بينت  مشتروط شتد

 Nagelkerkeمتغير اس . همچنين آم ر   6دضار انن 

R Square  افتزانش ن فتته است  435/0بته  187/0از. 

-وز  م نت  ا دار ليستيک لاجي در روش  متغير شش

طبقته  زا يتم د.شتدن  گروهت  نعضا ن در شن س دار  

 جدول دانشيان   در  يمشروط صحي  و ن درس    بند

بتر اس   مد آ 3جدول هم ناار كه در  .ارائه شد  اس  3

درستت   هدرصد از دانشيان   بت ۲/۷۶دسب شش متغير 

 اند.در طبقه درست  انتخ ب شد 

ج

 . طبقه بندی پیش بینی گروهی مشروط شدن دانشجویان3دول 

Table 3. Classification of group prediction of student probation 

 مشاهده

 پیش بینی شده

 گروه
 درصد صحیح

 غیرمشروط مشروط

 گام اول
 گروه

4/63 30 52 مشروط  

0/72 59 23 غیرمشروط  

7/67 درصد کلی  

 گام دوم
 گروه

1/67 27 55 مشروط  

2/73 60 22 غیرمشروط  

1/70   درصد کلی  

 گام سوم
 گروه

7/70 24 58 مشروط  

0/72 59 23 غیرمشروط  

3/71 درصد کلی  

 گام چهارم
 گروه

4/74 21 61 مشروط  

6/75 62 20 غیرمشروط  

0/75 درصد کلی  

 گام پنجم
 گروه

روطمش  59 23 0/72  

4/74 61 21 غیرمشروط  

2/73 درصد کلی  

 گام ششم
 گروه

8/76 19 63 مشروط  

6/75 62 20 غیرمشروط  

2/76 درصد کلی  

 

در جدول  دار  متغيره  در م  دله لاجستيکدضار م ن 

هت  را ريب متغانضتر   Bمد  اس  در انن جدول ستا آ 4

در ششتمين  .دهدم  دله رگرسيا  ليستيک نش   م در 

 انن مق دنر   دهدگ م كه نه ن  دضار متغيره  را نش   م 

 

 ستتبک  (646/0 تتدل دنتتل م حم  متتد  استت آدستت  ه بتت

  (156/0 ح يتحصت  خستته  ( -048/۰ح واگرا  ري دگن

 نتتا  م ستتالم   (-178/۰ ح   يتحصتت  عالقهتت  بتت

(. -079/0و فشتت رزاه   شتترانط تحصتتي   ح  (065/0ح
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ارتب ط ب  م ن  دار  ضرانب رگرستيا  در   Waldم ر  آ

متغير دارا  ضترانب  ۶در گ م ششم همه  اس .ليستيک 

  نتيبشيدر رو  بادنتد ۰۵/۰م ن  دار  در سا  دداقت 

 . شتنددارمش رك    گروه عضان 

Exp(B) ه بت .دهتد نش   متمشروط  را ش نس  مق دنر

 ننتبته ا ميت نهبن ريتمتغ  بترا 646/0طار مث ل ضرنب 

بته مقتدار  ميت نهيندر  شنوادتد افتزا کنتكته  م ن س 

. ن ن  دهد م شنرا افزا  ش نس مشروط 646/0 له رنتم

  آم  شاد كه نتييه  ش نس مشروط  ضرب در 

برابر اس . به عب رت دنهر نک وادد   Exp(B)در ستا  

مت   907/1افزانش در م دل ش نس غير مشروط  را بته 

 رس ند.

 حضور معنی داری متغییرها در معادله لوجستیک . آماره4جدول 

Table 4. Statistics of the significant presence of variables in the logistics equation 

 B S. E Wald P Exp (B) متغیرها
 %95حدود اطمینان 

 حداکثر حداقل

 530/2 438/1 907/1 000/0 074/20 144/0 646/0 معدل دیپلم

 998/0 910/0 953/0 041/0 174/4 023/0 -48/0 واگرا یریادگی سبک

 340/1 019/1 169/1 025/0 995/4 070/0 156/0 یلیتحص یخستگ

 962/0 727/0 837/0 013/0 227/6 071/0 -178/0 یلیتحص یعالقگ یب

 116/1 021/1 067/1 004/0 341/8 023/0 065/0 یمعنو سالمت

 967/0 883/0 924/0 001/0 442/11 023/0 -079/0 یلیتحص طیشرا یفشارزاها

 - - 000/0 009/0 898/6 408/3 -950/8 بیضر

df=1 

 بحث

  تشخي، عدم مافقي  دانشيان   در دانشه   م ض      

اجتم ع  اس  و برا  متخصص   آمازش مهتم است  كته 

بدانند چرا بسي ر  از دانشيان   شكست  تحصتي   را در 

شن ست ن  عاامتت خاتر و رتيش  ؟كننددانشه   تيربه م 

تاانتد در بين  دانشيان   در م ترض افت  تحصتي   مت 

اتخ   راهك رهت ن  بترا  ج تاگير  از شكست  تحصتي   

نتتت نا آزمتتا  ب شتتد.  متتؤثرهتت  دانشتتيان   در دانشتته  

رگرسيا  ليستيک به روش گ م بته گت م در رتيش بينت  

بته بر اف  تحصي   دانشيان   نش   داد كته  مؤثرعاامت 

ترتيب ميزا  اثر متغيره   م دل دنل م  سالم  م نتا   

خستتته  تحصتتي    ستتبک نتت دگير  واگتترا  فشتت رزاه   

همرفتتته  شترانط تحصتتي   و بتت  عالقهت  تحصتتي   رو 

 كند. درصد اف  تحصي   را ريش بين  م  2/76

م دل دنل م به عناا  قتا  تترنن ع متت  د ضر در ما ل ه

حب   دانشيان   گزارش شدريش بين  كنند  اف  تحصي   

نتت نا بستي ر  از  مؤنتد(. انتن ن فتته 907/1ضرنب اثتر 

گتذار بتر تأثير عاامتمرا نك  از . ك راس ما ل  ت ريشين 

عم كرد دانشيان   را مافقيت  قب ت  در دور  دبيرستت   

(.  سي يز نيتز 2003حك رمرا و همك را   م رف  كرد  اس 

ريشرف  تحصي    بررا  ه   قب  مافقي  تأثيرا  به گانه

(. ب ستتي س  2003حستي ير و همكت را   نماد  اس  تأنيد

فرنشن شالگر و انرانيرات نيتز از نقتش ريشتهان  كننتد  

عم كرد دور  دبيرست   در ريشرف  تحصي   دانشتيان   

  2000حب ستتي س و همكت را   رزشك  دم ن  كرد  انتد

 را    انرانيترات و همكت2005فرنشن شتالگر و همكت را  

(. گ راولي  ع   بروز اف  تحصتي   در دانشتيان ن  2006

كه ريشينه تحصي   ر نين دارند را ض ف در بنيه ع مت  و 

ه   ما ل ه م رف  كرد  است  و در عدم آشن ن  ب  مه رت

ونتگ  ه هت  بتانن راست  به ضرورت آمازش انن گانه مه رت

ليت  حگ راو كرد  است  تأكيدبرا  دانشيان   جدند الارود 

2002.) 

در وه تته ب تتد  دو ع متتت ستتالم  م نتتا  و خستتته  

تحصي   در ريش بين  اف  تحصي   به ترتيب بت  ميتزا  
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به نک انتداز  در رتيش بينت   تقرنب ً 067/1و  169/1اثر 

اف  تحصي   دانشيان   نقش داشتتند. ستالم  م نتا  

هم از نظر ت ب آور  و هم به عناا  نک مك نيسم غ به بتر 

  مثبتت  بتتر عم كتترد تحصتتي   تتتأثيرتاانتتد ماانتت  متت 

هيرتت  (. 2012حوود و هي تتا   دانشيان   داشته ب شد

م نتا  بتر عم كترد  ستالم  تتأثير ا  ما ل ته نيتز در 

تحصي   دانشيان   را مثب  گزارش كترد  است  كته بت  

 كته رستدنظر مت  نت نا ما ل ه د ضر همخاان  دارد. به

 م ننتد مثبتت  نتت نا  بت م نا  اعم ل  و ت هدات عق ند 

 و عم كترد روانت  بت  سالم  جسم ن   بهزنست   سالم 

 (. 1389حهيرتت  نتد همراه فترد  بتين مثب  ك ركرد

انيت م  ما ل  ت نشت   داد  است  م نانت  ونت نا برخ  

 افتراد هانت  بت  مستتقيم بته طتار  مذهب  مراسم داد 

 ستالم  از قتا   دنن  هان  دارا  و افراد اس  مرتبط

 برخاردارند. انن ب اتر  عزت نفس و هيي ن  ثب ت   روا

هانت   بحرا  ميزا  چه هر كه اس  انن دهند  نش   امر

 اس س  انن بر. اس  كمتر تحصي   ريشرف  ب شد  بيشتر

 ريشترف  كت هش ب عت  هانت   و ستردرگم  آشتفته 

 از دارند  هان  منسيم  كه افراد  و شاد م  تحصي  

برخاردارند. بن برانن انتظ ر  نيز بيشتر  تحصي   ريشرف 

ه   افزانش رود مسالين آمازش ب  فراهم آورد  زمينهم 

سالم  م نا  ميزا  بروز خسته  تحصتي   را كت هش و 

در محيط دانشه   از اف  تحصي   دانشتيان   ج تاگير  

  (1395  دقدوس  1392حطبيب   كنند

ش نقش سبک ن دگير  واگرا نيز در ري رگوهش د ضر در 

راهبردهتت   ما ل تته و شتتد.  تأنيتتدبينتت  افتت  تحصتتي   

ن دگير  نقتش زنت د  در ريشتهان  ريشترف  تحصتي   

ه   مخت ف دت ك  از آ  است  دانشيان   دارند. رگوهش

كه تاان ن  نک فرد در ن دگير  وابسته به انتن است  كته 

 چقدر از راهبرده   من سب نت دگير  استتف د  مت  كنتد

دانشيان   از انن راهبرده  بهتر  (. هرچه1398حابراهيم  

نت نا  تاانند در ن دگير  مافو تر ب شند.م   استف د  كنند

ما ل ه دنهر  نش   داد كه بسي ر  از دانشيان   به ع   

هت   ما ل ته و نت دگير  دچت ر عدم آشتن ن  بت  مهت رت

حروشت   متيال  و  شتاندن اميد  و شكس  تحصي   مت 

ما ل ه و ن دگير  ب  تسهيت راهبرده   (. ۲۰۱۱همك را  

فرانند ن دگير  دانشيان   عم كرد تحصي   آن   را بهباد 

تتاا  بته بخشند. ب  شن س ن  و تقان  انن راهبرده  م م 

دانشيان   كمک كرد تت  تحصتيالت ختاد را بت  مافقيت  

  بانس كسن 1394حفرامرز  و همك را   رش  سر بهذارند

در برخت  (.  2018را    ان سين و همك 2017و همك را  

 تتأثيربيت نهر  ما ل ته راهبردهت   آمتازش تأثير ما ل  ت

دانشتيان   بتاد   انن راهبرده  بر عم كترد آمازش مثب 

دهتد كته آمتازش اس . نتت نا نتک رتگوهش نشت   مت 

راهبرده   ما ل ه و ن دگير   ريشرف  دانشيان   دچت ر 

 حفيضت  رتار و زننت ل  دهتداف  تحصي   را افتزانش مت 

۱39۲). 

بينتت  افتت  تحصتتي   آختترنن عاامتتت متتؤثر در رتتيش

دانشيان    فشت رزاه   شترانط تحصتي   و بت  عالقهت  

تحصي   باد. انن ن فته ب  نتت نا ما ل ته عزنتز  ابرقتان  

(. به نظر م  1397همساس  حعزنز  ابرقان  و همك را  

زا رسد فش رزاه   تحصي   به عناا  نتک ع متت استترس

شاد فرسادگ  تحصي   در دانشيان   م  زمينه س ز بروز

تاانتد عالقته منتد  و شتاق و و فرسادگ  تحصتي   مت 

اشتي ق دانشيان   را به ادامه تحصتيت تحت  تتأثير قترار 

تاانتد منيتر بته افت  دهد و انتن شترانط در نه نت  مت 

تحصتتي   دانشتتيان   شتتاد حشتترنف  فتترد و همكتت را  

 انيت د در زاهت استترس مهتم نقتش بته تاجه ب (. 1393

 زاه  استرس  ابتداشاد م  ريشنه د تحصي    فرسادگ 

 كنتترل مسؤولين دانشه   طرف از دانشيان    به مرباط

 بترا  متدنرن  استترس آمازش  ه  دور    سلسشاند

 بت ر  همچتا  انتن در متؤثر هت  آمتازش و دانشيان  

 .گتردد برگتزار دانشتيان   بترا  ارتبت ط  هت  مهت رت

 دمت نت  نقتش مش ور دانشتيان   ب نتد اس تيدهمچنين 

 فرستادگ  و استترس كت هش در آ  مهم اتتأثيرو  خاد

 .كنند ت ق  مهم تحصي   را

هم ننتد بستي ر  از ما ل ت ت قب ت   د ضتر نت نا ما ل ته

م ن  دار سن و جنسي  دانشتيان   بتر  تأثيربي نهر عدم 
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اف  تحصي   بتاد. انتن ن فتته بت  نتت نا برخت  ما ل ت ت 

  قتتدنف  و آستتف  1390حغيبتت  و همكتت را   داردما بقتت  

(؛ در د ل  كه ب  برخ  ما ل  ت دنهر كه نقش انن 2015

حتقربت   اندمتغيره  را در اف  تحصي   مثب  ارزن ب  كرد 

  ابراهيم 1395  انزد  ث ب  و همك را  1389و همك را  

(  همخاان  نتدارد. در انتن زمينته 1389زاد  و همك را  

تتر را ما ل ت ت بيشتتر  دقيتو تتر و عميتو محققين لزوم

كنند. در ارتب ط ب  نقش هر نک از عاامت بررس  مارح م 

شد  و تاجيه ع   تف وت ه   مش هد  شد  بين ما ل  ت 

مخت ف  ب ند به عاام   نظير زم    مكت    رشتته  مقات  

روش نمانه گيتر  و روش هت   آمت ر  تاجته  تحصي   

 شاد.

تترنن و اصت   دانشيان   بته عنتاا  مهمتترنن آ  ج  كه

شتاند  كنندگ   خدم ت دانشته ه  محستاب مت درن ف 

هتت   جهتت  اتختت   آ ادوار  عم كتترد تحصتتي   رتت نش 

ه   من سب نه تنه  به ريشرف  و مافقيت  ع مت  سي س 

هبتاد ه  كمک خااهد كترد  ب كته منيتر بته دفتظ و بآ 

و مراكتز  ه ا  دانشه  ذلد. ش نيز خااهده   كيفي  دانشه  

ضمن تاجه به ني زه  و ستالم  آمازش ع ل  وظيفه دارند 

هت   من اتف و رانت   سيستمروان  دانشيان   و تاس ه 

و دم نت  همته ج نبته از دانشتيان   ن دگير   - ن دده

ج تتب رضتت ن  تحصتتي   دانشتتيان   و  آستتيب رتتذنر در

 د.تالش كننانهيزش آ  ه  

تاا  به محتدود بتاد  د ضر م  ا ل هم ه  از محدودن 

ه  بترا  ست نر ت ميم ن فتهج م ه مارد رگوهش اش ر  كرد 

 .كندم  ب  محدودن  مااجهرا  ه دانشه  

 گیرینتیجه

افتت  تحصتتي   نتتک اتفتت ق مهتتم در دور  تحصتتي   

 مؤسس تدانشيان  اس  كه ب ند ع ت و عاامت آ  تاسط 

م تدل كته اد نشت   د د ضتر ما ل ته آمازش  رصد شاد.

دنل م  سالم  م نا   خسته  تحصي    سبک ن دگير  

واگرا  فش رزاه   شرانط تحصي   و ب  عالقهت  تحصتي   

درصتد افت  تحصتي   دانشتيان   را  2/76همرفته  رو 

تااننتد بتر درک بهتر عاام   كته مت  كنند.ريش بين  م 

  بهذارند و ارائه راهك رهت ن تأثيراف  تحصي   دانشيان   

  كنتدهت  ترغيتب مت كه دانشيان   را به رف  انن ك ست 

تااند نقش ك يد  در عم كرد تحصي   دانشتيان   در م 

آمازش ع ل  داشته ب شد. بترا  رفت  انتن نيت ز   مؤسس ت

طراد  نک مدل رگرسيا  ليستتيک بترا  رتيش بينت  

عم كرد دانشيان   در بتدو ورود بته دانشته   و همچنتين 

 راهبردهتت  ا ل تته و نتت دگير  و هتت   مآمتتازش روش

 انتن بته تاجته لذا تااند كمک كنند  ب شد. انهيزش  م 

 دانشه   آمازش دس  اندرك را  و مسئالين تاسط عاامت

 و دانشتيان   مشتكالت رفت  برا  راهك ر ارائه منظار به

-مت  نظره ب ضرور  آنه  تحصيت را  سر در ماجاد ماان 

 در نظتر تيدنتد بته اا تتم  راهك ره  انن جم ه از رسد.

 م تدل شترط گرفتن نظر در و گزننش دانشيا ه  شيا 

 و ما ل ه ه  مه رت ه   آمازش ك رگ   دنل م  برگزار 

  ارتق  دانشيان    عالقه و انهيز  به تاجه  مؤثر ن دگير 

 مشت ورنن استف د  ازمش ور و  اس تيد ه  سا  تاانمند 

  .كرد اش ر   دانشيان  ب  مش ور  و ميرب آمازش 
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 ش رار   آمازش جند   تاس همي ه                    

   آمازش ع ام رزشك  تاس ه  مركز ما ل  ت و فص ن مه                                                                                                                                                         

   1400به ر   1م ر    شدوازدهمس ل                                                                                                                                                       

 

در شناسایی عوامل پیش بینی کننده مشروطی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

 1398سال 
 

گرو  انمن  شن س   دانشكد  رزشك  دانشه   ع تام رزشتك  جنتد  شت رار   ع م  هيأت عضا :*عبدالحسین شکورنیا

 اهااز  اهااز  انرا .

  دانشكد  ع تام تربيتت  و روانشن ست   دانشته   شتهيد چمترا  ع ام تربيت  گرو   ع م  هيأت اعض :حسین الهام پور 

 .اهااز  اهااز  انرا 

 .آمازش رزشك   دانشه   ع ام رزشك  شيراز   شيراز   انرا  ك رشن س ارشد مریم اسلمی:

زشتك  جنتد  شت رار اهتااز  اهتااز  گرو  انهت شن س   دانشكد  رزشك   دانشه   ع ام ر  ع م  عضا هيأت :مهدی توال

 .انرا 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  دانشكد  رزشك  دانشه   ع ام رزشك  جند  ش رار اهتااز  گرو  انمن  شن س   ع م  هيأت عضا مسؤول: سندهینو*

 اهااز  انرا .

      Email: shakurnia@yahoo.com 

 

 از زنت د  ميتزا  رفتتن هتدر بته منير س ل هر اس  كه ع ل  آمازش مشكالت از نك  تحصي   اف  چکیده:

 و ست زم ن  فترد   در اب ت د را جبرانت  غيرق بتت تأثيرات و شادم  انس ن    ب لقا واست داده   من ب  امك ن ت 

 ه  وقاع و آسيب از ريشهير  جه  مفيد گ م  تااندم  اف  تحصي   ريش بين . گذاردم  ج   بر اجتم ع 

نشته   دا دانشتيان   تحصي   بر اف  مؤثر و ريش بين  عاامت شن س ن  هدف ب  ما ل ه انن .آ  ب شد از ن ش 

اس   نيب شياز ناع ر  رگوهش همبسته کند ضر  رگوهش .شد  اس  ع ام رزشك  جند  ش رار اهااز اني م

( و دانشيان   مشروطح  گروه  نعضا  نيب شيب  هدف رو  رگرسيا  لاجستيک تيب  استف د  از روش تح كه 

انشتيا  د 82ا  مشتروط و دانشي 82 . نمانه مارد بررس شد  اس   طراد لاجي  م  دله کنبه    بيدست

آزمتا  گرو  شت هد وارد ما ل ته شتدند. به عناا  ه   همس   ب  گرو  مشروط بادند كه غير مشروط ب  ونگگ 

   ستالم (646/۰ح دنتل م روش گ م به گ م نش   داد كه ميتزا  اثتر متغيرهت   م تدلرگرسيا  ليستيک به 

 تحصتي   شترانط   فشت رزاه  ( -048/0ح اگتراو ن دگير    سبک(156/۰حتحصي      خسته (065ح. م نا 

درصد عضان  در گرو   2/76متغير  6م  ب شد و رو  همرفته انن  (-178/۰حتحصي    عالقه  ( و ب 079/0ح

كنند. نک مدل رگرسيا  ليستيک برا  ريش بين  اف  تحصتي   و مشروطين در دانشيان   را ريش بين  م 

-گير  من سب در دانشته    تحصي   نک ابزار ك رآمد برا  تصميمشن س ن  دانشيان   در م رض خار شكس

 كرد.  ريشهير  تحصي   اف  بروز از تاا م  دانشيان   اف  تحصي   در مؤثر عاامت شن س ن  ه س . ب 

 

 .اف  تحصي    دانشيان   ع ام رزشك   رگرسيا  لاجي   آمازش رزشك   واژگان کلیدی

 

 

  .د   داروس ز   بين الم ت  ع ام رزشك آمازش  دانشك واژگان کلیدی:
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