
 

 1396بهار ،  1 ی،شمارههشتم شاپور،سال جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

 شاپور  ي آموزش جنديتوسعه                        

 ي آموزش علوم پزشکی    توسعهو  مرکز مطالعات يفصلنامه                                                                                                                                          

 96، بهار 1ي ، شمارههشتمسال                                                                                                                                                         

  

 

 ثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشانؤعوامل م

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوي پرستاري: زهرا قدیرزاده

مامایی، دانشگاه  و پرستاري يدانشکده پرستاري تروما، مرکز تحقیقات، علمی هیأتعضو  :*باقریمحسن ادیب حاج 
 علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

مامایی، دانشگاه علوم  و پرستاري يدانشکده پرستاري تروما، مرکز تحقیقات، علمی هیأتعضو  ی مسؤول:سندهینو*
 پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

 

   )Email:adib1344@yahoo.com(

ها، اهن آموزشی دانشگوالهاي مسؤیو نیز از نگرانموفقیت تحصیلی دانشجویان، یکی از مهمترین اهداف : چكيده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی موفقیت تحصیلی  .ثیر عوامل متعددي قرار داردتأست و تحت هاي آنهادانشجویان و خانواده

 -وصیفیت يبود. این مطالعه 1394ثر بر آن، در سال ؤدانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل م

 300اي از بین تصادفی طبقه ياز دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاري و مامایی که به شیوه نفر 244مقطعی، بر روي 

پایلوت محاسبه شد. جهت سنجش موفقیت تحصیلی  يدانشجو انتخاب شدند، انجام شد. حجم نمونه پس از یک مطالعه

( استفاده شد. پس از ASICSش موفقیت تحصیلی دانشجویان )سنج ياي ویژهگویه 50 يدانشجویان از پرسشنامه

و همچنین،  83/0کل ابزار   CVIیید شد و أت علمی تأهی ايعضنفر از ا 8ی آن توسط یپرسشنامه، روایی محتوا يترجمه

CVR تحلیل محاسبه شد.  82/0و نیز ضریب پایایی کل آن به روش آلفاي کرونباخ، معادل 1تا  80/0ها در محدوده گویه

هاي آمار توصیفی، استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، من ویتنی و کروسکال والیس( و آزمون ها با استفاده از روشیافته

ها انجام شد. بین میانگین نمرات موفقیت تحصیلی دانشجویان مامایی اسمیرنوف به منظور بررسی نرمالیتی داد-کولموگراف

مثبت معناداري مشاهده شد. ضریب همبستگی  ي( رابطه=047/0pمسکن )( و وضعیت =p 006/0با بومی بودن )

اسپیرمن نیز ارتباط معناداري را بین میانگین نمرات موفقیت تحصیلی با معدل ترم و معدل کل دانشجویان دو رشته نشان 

امایی و نیز دانشجویان م يحاضر، میانگین نمرات موفقیت تحصیلی دانشجویان بومی رشته يداد. نتیجه این که در مطالعه

پذیرش بومی  شود بههاي دیگر بود. با توجه به نقش بومی بودن در موفقیت دانشجویان، پیشنهاد میخوابگاهی، بهتر از گروه

صورت چند هب بیشتر و يمشابهی با حجم نمونه اتمطالعکه شود تر توجه شود. همچنین پیشنهاد میشدانشجویان بی

 مرکزي انجام شود.

 .پرستاري، مامایی ان،موفقیت تحصیلی، دانشجوی کليدی: واژگان
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 مقدمه
موفقیت یا عدم موفقیت دانشجویان در امر تحصیل  يلهأمس   

فر و تمناییهاي هر نظام آموزشی است )از مهمترین دغدغه

افت  ،مقابل موفقیت تحصیلی ي(. نقطه1390گندمی، 

تحصیلی است، که به معناي کاهش عملکرد تحصیلی فراگیر از 

بخش به سطح نامطلوب است )قادري و همکاران، رضایتسطح 

(. عدم موفقیت تحصیلی، نه تنها خسارات زیادي را به 1393

کند، بلکه، باعث آموزش عالی در کشورهاي جهان وارد می

براي  خانوادگی و اجتماعی ،روانی-ایجاد مشکالت روحی

(. مطالعات 1393، نژادکاظمشود )سلملیان و دانشجویان می

هاي علوم دانشگاهاز دانشجویان  %12دهند، حدود نشان می

پزشکی در طی تحصیل خود، حداقل یک ترم تحصیلی 

تواند دانشجویان را از لحاظ میکه نه تنها ، شوندمشروط می

معرض خطر بلکه آنان را در  ،روانی دچار مشکل نماید-روحی

برداري ل در بهرهالتخامحرومیت از تحصیل قرار داده و موجب 

مطلوب از نیروي انسانی و مالی و نیز موجب نارضایتی 

(. به دلیل 1390د )نجیمی و همکاران، شومیاجتماعی 

 يهاي علوم پزشکی در ارائهمشارکت مستقیم دانشجویان رشته

بخشی از خدمات نظام سالمت، پیامدهاي شکست تحصیلی 

، اضطراب، استرس، و افسردگی يسازي زمینهآنها، با فراهم

( 1392تغییر سبک زندگی آنها )صادقی موحد و همکاران، 

در یک رویکرد دهد. قرار می تأثیرخدمات سالمت را نیز تحت 

سه  بر افت تحصیلی را در قالب مؤثرتوان عوامل جامع، می

دسته: عوامل فردي )نظیر داشتن هدف، انگیزه، اضطراب، روش 

ریزي، شرایط عاطفی و روانی و برنامهمطالعه، هوش، توجه، 

هاي ویژگیعدم حضور در کالس(، عوامل درون سازمانی )

اي مدرسان، فضا، امکانات و تجهیزات مناسب( و عوامل حرفه

برخورد آنان  يبرون سازمانی )سطح تحصیالت والدین و نحوه

 -در مواجهه با افت تحصیلی فرزندانشان، وضعیت اجتماعی

اقتصادي خانواده و دورنماي نامشخص و نامعلوم شغلی( قرار 

( با 1384(. قوام و همکاران )1390داد )نجیمی و همکاران، 

بین که دانشجویان دندانپزشکی گزارش دادند  روي مطالعه بر

دار وجود دارد معناسن و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط 

و هر چه سن دانشجویان باالتر بوده موفقیت تحصیلی آنها 

تر آمده است. زنان نسبت به مردان و افراد مجرد نسبت پایین

موفقیت تحصیلی باالتري داشتند. همچنین  تأهلمبه افراد 

رتباط معکوس بین عدم حضور در کالس و موفقیت تحصیلی ا

( گزارش 1392وجود داشت. اما صادقی موحد و همکاران )

جنسیت دانشجویان با موفقیت تحصیلی آنان ارتباطی که دادند 

شود، به تالش درسی آنها مربوط می ندارد و این موفقیت عمدتاً

اي که افراد با صرف زمان بیشتر، موفقیت تحصیلی گونهبه 

دانشجویانی که اشتغال  اند. همچنین،کردهباالتري کسب 

نداشتند پیشرفت تحصیلی بهتري داشتند )قوام و همکاران، 

روي اي را مطالعه، (1392(. قربانی و همکاران )1384

دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام دادند و 

بین تیپ شخصیتی با موفقیت تحصیلی دانشجویان را  يرابطه

متأثر موفقیت تحصیلی افراد،  که داد بررسی کردند. نتایج نشان

از ویژگی شخصیتی و وضعیت روانی آنهاست. همچنین در این 

مطالعه، پیشرفت تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه بهتر بود. 

( نشان دادند 1392) که صادقی موحد و همکاراندر حالی

دانشجویانی که خارج از خوابگاه سکونت داشتند و دانشجویان 

پیشرفت تحصیلی بهتري داشتند. برخی از مطالعات نیز بومی 

اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه  ي زمانیفاصله :عواملی مانند

هاي جامعه علمی (، ویژگی1389)رودباري و اصل مرز، 

( عزت 1388دانشگاه محل تحصیل )حائري زاده و همکاران، 

(، شرایط محیط 1393نفس دانشجو )رئیسون و همکاران، 

(، هوش هیجانی 1393دگی )سلملیان و کاظم نژادلیلی، خانوا

و همکاران،  (، امید )ابراهیمی1392)رضانژاد و همکاران، 

(، سرمایه اجتماعی و شادکامی )کیامرثی و مومنی، 1390

( 1388( و عالقه به رشته تحصیلی )قمري و همکاران، 1391

توجه به اند. با دانسته مؤثررا در موفقیت تحصیلی دانشجویان 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان را  این که مطالعات گذشته عمدتاً

بررسی نموده و معدل دانشجویان را به عنوان معیار اصلی این 

اند و نیز به دلیل کمبود شدید مطالعه پیشرفت در نظر گرفته

شرایط محیطی بر  تأثیربر دانشجویان پرستاري و مامایی، و نیز 

، بر آن شدیم تا با استفاده از یک موفقیت تحصیلی دانشجویان

ابزار اختصاصی، به بررسی موفقیت تحصیلی دانشجویان 

پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان 

 بپردازیم.  

 روش کار

مقطعی و توصیفی است. براي  ياین پژوهش، یک مطالعه   

نفر  15پایلوت روي  يحجم نمونه ابتدا یک مطالعه يمحاسبه

از دانشجویان پرستاري انجام شد. در این مطالعه میانگین 

 12/123 ± 90/15کل موفقیت آکادمیک دانشجویان  ينمره

 05/0به دست آمد. سپس، براساس فرمول حجم نمونه و آلفاي 

موفقیت تحصیلی  يار مطالعه بتواند نمرهو با فرض این که ابز

نمره نشان دهد، حجم نمونه الزم براي  2افراد را با دقت 

 300نفر محاسبه شد. سپس، این تعداد از بین  244مطالعه 

هاي پرستاري و مامایی رشتهدانشجوي ترم سوم و باالتر 

اي صورت تصادفی طبقههدانشگاه علوم پزشکی کاشان، ب

 انتخاب شد. 
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 يدر انتخاب نمونه، با توجه به اینکه یکی از اهداف مطالعه

موفقیت تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و غیر  يحاضر، مقایسه

پرستاري و مامایی بود، لذا نمونه به  يخوابگاهی دو رشته

 125) صورت مساوي بین دو گروه تخصیص داده شد

غیر خوابگاهی(. معیارهاي ورود به مطالعه  125خوابگاهی و 

شامل: رضایت براي شرکت در مطالعه و گذراندن حداقل دو 

ها در این تحقیق، دو دادهابزار گردآوري  بود.سال تحصیلی نیم

بخش بود. بخش اول پرسشنامه، شامل اطالعات عمومی و 

            دموگرافیک دانشجویان بود. بخش دوم شامل 

 Academic Success Inventory forيپرسشنامه

College Students (ASICS)  بود. این ابزار، در سال

طراحی و روانسنجی شده است.  (Festaفستا ) توسط 2012

روایی آن توسط طراح اصلی به روش روایی محتوا بررسی و 

پایایی آن نیز به روش همسانی درونی بررسی شد. الفاي 

قرار  93/0و  7/0هاي مختلف ابزار بین حیطهکرونباخ براي 

(. این 2011؛ پروات و همکاران، 2012داشت )فستادرهر، 

دیدگاه دانشجویان نسبت  يبارهگویه در 50پرسشنامه شامل 

حیطه  10بر موفقیت تحصیلی بود، که در  مؤثربه عوامل 

هاي تحصیلی عمومی مهارتها شامل حیطهشد. این میتقسیم 

گویه(، احساس  8درونی و اعتماد به نفس ) يگویه(، انگیزه12)

هاي بیرونی و انگیزهگویه(،  4گویه(، تمرکز ) 5ن )اتسلط مدرس

گویه(،  4گویه(، اجتماعی شدن ) 4نسبت به آینده )بینی خوش

گویه(، آرامش و فقدان اضطراب  4تحصیلی ) يعالقه به رشته

هاي بیرونی مربوط گویه(، انگیزه 3گویه(، سازگاري فردي ) 3)

ها بر اساس مقیاس گویه يگویه( بود. همه 3به زمان حال )

موافق  کامالً(، تا 1مخالف )نمره  اي از کامالًنمره 4لیکرت 

گویه به صورت  18ها شود. از بین گویهدهی می( نمره4)نمره 

شوند. در مجموع حداقل و حداکثر نمره دهی میمعکوس نمره

متغیر است. ابزار  50-200حاصل از این پرسشنامه، بین 

موفقیت تحصیلی تا به حال در ایران استفاده نشده بود و 

معدل دانشجویان به عنوان  از مطالعات قبلی در ایران عموماً

شاخص موفقیت تحصیلی استفاده کرده بودند. قبل از استفاده 

آن اجازه گرفته شد. سپس، ابتدا ابزار  ياز ابزار، از سازنده

 Translation-Backباز ترجمه )-مطابق روش ترجمه

Translation به فارسی برگردانده شد. به این منظور، ابزار )

ت علمی متبحر، به صورت أاز اعضاي هی انگلیسی توسط دو نفر

جداگانه به فارسی برگردانده شد، سپس یک نفر آنها را 

بعد، ابزار  يمطابقت داده، تلفیق و تصحیح نمود. در مرحله

توسط یک فرد مسلط به زبان انگلیسی که از موضوع مطلع 

به انگلیسی باز ترجمه شد. آنگاه این ترجمه با  نبود مجدداً

یید مطابقت، ألیسی مطابقت داده شد و پس از تانگ ينسخه

علمی پرستاري  هیأتنفر از اعضاي  8روایی محتواي آن توسط 

مرتبط   CVIقرار گرفت. در این فرایند،  تأییدبررسی و مورد 

، 85/0بودن، سادگی، و واضح بودن کل ابزار به ترتیب برابر 

 CVRو همچنین،  83/0کل ابزار   CVIو  82/0و  81/0

رواي  تأییدقرار  داشت. پس از  1تا  80/0ها در محدوده یهگو

محتواي ابزار، پایایی پرسشنامه فارسی شده با روش همسانی 

 15درونی بررسی شد. به این منظور، پرسشنامه توسط 

دانشجوي پرستاري پاسخ داده شد و ضریب آلفاي کرونباخ 

بین  هاي دهگانهو براي حیطه 82/0براي کل ابزار فوق معادل

ها، با آوري دادهمحاسبه شد. براي جمع 75/0تا  89/0

زمانی  يدانشکده و با توجه به برنامهمسؤوالن هماهنگی 

ها به دانشجویان مراجعه ها، در فواصل زمانی بین کالسکالس

شد و ضمن توضیح اهداف مطالعه، در صورت قبول مشارکت 

آنها درخواست شد و از در تحقیق، پرسشنامه به افراد داده می

شد تا پرسشنامه را در یک محیط آرام و خصوصی مطالعه و می

ساعت به محقق عودت دهند. اهداف  24پاسخ دهند و طی 

کننده توضیح داده شد شرکتدانشجویان  يمطالعه براي همه

و رضایت آنها براي شرکت در مطالعه اخذ شد. به همه 

ه اختیاري دانشجویان توضیح داده شد که شرکت در مطالع

است و نیز به آنها اطمینان داده شد که اطالعات فردي آنها 

ها پرسشنامهمحرمانه خواهد ماند. جهت رعایت محرمانگی، 

بدون نام و مشخصات دانشجویان بود. جهت انجام مطالعه از 

هاي الزم کسب پرستاري و مامایی اجازه يدانشکدهمسؤوالن 

افزار نرم 5/11ي نسخهها از دادهشد. به منظور تجزیه و تحلیل 

SPSS  ،استفاده شد. از آمار توصیفی )محاسبه فراوانی، درصد

ها استفاده شد. دادهمیانگین و انحراف معیار( براي توصیف 

اسمیرنوف -ها از آزمون کولموگرافدادهبراي بررسی نرمالیتی 

ها توزیع نرمال ندارند. براي دادهکه نشان داد  واستفاده شد 

نمرات موفقیت تحصیلی دانشجویان به تفکیک  يسهمقای

عوامل فردي از آزمونهاي من ویتنی )براي متغیرهاي دو حالتی 

( و آزمون کروسکال والیس براي تأهلمانند جنس و وضعیت 

متغیرهاي چند حالته )مانند ترم تحصیلی(، استفاده شد. از 

ضریب همبستگی اسپیرمن براي بررسی همبستگی نمرات 

 ت تحصیلی با سن استفاده شد. موفقی

 هایافته

نفر پرسشنامه  230شده، انتخابدانشجوي  244از مجموع     

( 1) ي(. جدول شماره%94را پاسخ داده و عودت دادند )

          دهد و مشخص مشخصات فردي دانشجویان را نشان می

آنها دختر،  %5/63دانشجوي تحت بررسی 230کند که از می

 %2/75از ترم سوم و  %8/34پرستاري،  يآنها از رشته 8/77%

بیشترین فراوانی  14-16مجرد بودند. دانشجویان با معدل 

ترین معدل ترم پایین( را به خود اختصاص دادند. 4/40%)

و 43/12تحصیلی و معدل کل در پژوهش حاضر، به ترتیب 
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بود. میانگین  63/18و  79/19، و باالترین آن به ترتیب: 12 

بود.  41/131±10/14ت تحصیلی دانشجویان موفقی ينمره

 ،83-174نمرات کسب شده توسط دانشجویان، بین  يدامنه

متغیر بود. همچنین، با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، 

معناداري بین نمرات موفقیت تحصیلی با سن  يرابطه

(354/0, p= 061/0- r= ،مشاهده نشد این در حالی بود که )

معناداري را بین نمرات  يمن رابطهضریب همبستگی اسپیر

( و = p=   ،152/0r 029/0موفقیت تحصیلی و معدل ترم )

 ( نشان داد. = p =157 /0r ,014/0نیز معدل کل دانشجویان )

های جدول اطالعات دموگرافیک )ویژگی -1جدول شماره 

 کننده در پژوهشمشارکتفردی( دانشجویان 
 متغیر )درصد( تعداد

  پرستاری 28/1±28/21

 Mean±SDسن )سال(
 

 مامایی 36/1±45/20

  مؤنث 146( 5/63)

 جنس
 مذکر 84( 5/36)

  متأهل 57( 8/24)

 تأهل
 

 مجرد 173( 2/75)

  پرستاری 179( 8/77)

 تحصیلی یرشته
 مامایی 51( 2/22)

  سوم 80( 8/34)

 

 

 ترم تحصیلی

 
 

 چهارم 30( 13)

 پنجم 56( 3/24)

 ششم 30( 13)

 هفتم 20( 7/8)

 هشتم 14( 1/6)

  14کمتر از  21( 1/9)

 معدل ترم

(8/34 )80 16-14 

 و باالتر 16 105( 7/45)

  14کمتر از  19( 3/8)

 معدل کل
(4/40 )93 16-14 

 و باالتر 16 85( 37)

 بومیت بومی 28( 7/55)

 غیر بومی 102( 3/44)

  غیر خوابگاهی 115( 50)

 مسکنوضعیت 
 خوابگاهی 115( 50) 

( نشان داد که میانگین نمرات موفقیت 2) يجدول شماره

هاي فردي ویژگیتحصیلی دانشجویان پرستاري به تفکیک 

(. نمرات p>05/0(اند نداشتهدار معنامختلف، با یکدیگر تفاوت 

 تأهلموفقیت تحصیلی دانشجویان مامایی به تفکیک وضعیت 

(163/0p= و )هاي ترم( 583/0تحصیلی مختلف=p تفاوت )

اند، اما میانگین نمرات موفقیت تحصیلی نداشتهداري معنا

( و نیز = 006/0pدانشجویان مامایی بومی و غیر بومی )

( با یکدیگر تفاوت =047/0pخوابگاهی و غیر خوابگاهی)

( میانگین 2)ي عالوه بر این، جدول شماره دار داشتند.معنا

پرستاري و مامایی را با یکدیگر  نمرات موفقیت تحصیلی

کند که نمرات دو گروه به تفکیک مقایسه نموده و مشخص می

 اندداري نداشتهمعناهاي فردي مختلف با یکدیگر تفاوت ویژگی

( 05/0<p.) 

 یمیانگین و انحراف معیار نمره -2 یجدول شماره

 موفقیت تحصیلی بر حسب متغیرهای دموگرافیک

P 

value** 
 متغیر   پرستاری مامایی

  مؤنث 82/12±16/133 31/17±29/132 730/0

 جنس
 مذکر 11/13±89/128 - -

 - 748/0 P value ** 

  مجرد 27/13±52/130 20/18±51/134 133/0

 تأهل
 

 تأهلم 51/12±04/133 95/11±08/125 053/0

 163/0 989/0 P value ** 

  سوم 21/13±61/132 79/17±00/130 458/0

 تحصیلیترم 
 

 چهارم 18/13±33/131 ------- -

 پنجم 16/12±41/130 97/14±76/134 258/0

 ششم 09/13±20/129 -------- -

 هفتم 54/11±78/134 42/22±00/136 873/0

 هشتم 90/16±07/128 -------- -

 583/0 660/0 P value *** 

 بومیت بومی 85/12±88/130 38/11±58/127 249/0

 غیر بومی 5/13±54/131 56/20±48/136 163/0

 006/0 687/0 P value ** 

غیر  44/12±75/130 93/11±61/127 325/0

 خوابگاهی

 

 وضعیت مسکن

 خوابگاهی 89/13±64/131 32/19±84/134 322/0

 047/0 316/0 P value ** 

 اند. شدهارائه Mean±SDصورت ه*همه داده های جدول ب

 انجام شده است.**آزمون من ویتنی، 

 *** آزمون کروسکال والیس انجام شده است.

 بحث

برین میرانگین نمررات    نتایج پژوهش حاضرر نشران داد کره    

معناداري وجرود   يموفقیت تحصیلی دانشجویان با سن، رابطه

سرلملیان و کراظم نرژاد لیلری      يندارد. ایرن یافتره برا مطالعره    

باشرد. شراید   ( همسو مری 1388( و قمري و همکاران )1393)

کننرده در  مشرارکت دلیل آن، نزدیک برودن سرن دانشرجویان    

معنرادار نبرودن نترایج شرده     پژوهش به هم باشد که منجر بره  

(، بین سن و افت 1392است. در پژوهش دسترنج و همکاران )

تحصیلی دانشجویان ارتباط معنراداري مشراهده شرد، بره ایرن      

صورت که هر چه سن دانشجویان باالتر بروده، افرت تحصریلی    

(، 1384آنها نیز بیشتر شده است. در پژوهش قوام و همکاران )

ن دانشجویان با موفقیت تحصریلی  همبستگی معناداري بین س

ترر موفقیرت   جروان که دانشرجویان  آنان مشاهده شد، به طوري

تحصیلی بیشتري داشته و هر چه زمان بیشتري صرف مطالعره  

کردند، معدل باالتري کسب نمودند. برر عکرس هرر چره سرن      

تر آمده بود. پاییندانشجویان باالتر بوده، موفقیت تحصیلی آنها 

ي تروان فراگیرري   برالقوه ن منجر بره کراهش   میانگین باالي س

مطالب ارائه شده در تحصیل دانشجویان شد کره پرایین برودن    

تواند بیانگر این مطلب باشد. میمعدل این گروه از دانشجویان، 
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 کره  (، نشان دادند1380-83همچنین عالیخانی و همکاران )

میانگین سنی دانشجویان داراي افت تحصیلی باالتر بوده و سن 

در  شرود. مری باال منجر به افزایش افت تحصیلی در دانشجویان 

حاضررر، بررین میررانگین نمرررات موفقیررت تحصرریلی   يمطالعرره

معناداري مشراهده نشرد    ي، رابطهتأهلدانشجویان با وضعیت 

سلملیان و کراظم نرژاد    يکه نتایج حاصل از پژوهش با مطالعه

داشت.  ( همخوانی1389( و رودباري و اصل مرز )1393لیلی )

(، ارتبراط برین   1390همچنین در پژوهش ادراکی و همکاران )

دانشجویان با پیشرفت تحصیلی معنادار نبود. در  تأهلوضعیت 

(، بیشررتر دانشررجویان  1392پررژوهش صررادقی و همکرراران ) 

رسرد،  مری کننده در پرژوهش مجررد بودنرد و بره نظرر      شرکت

در  هاي کمترمسؤولیتشرایطی چون نداشتن مشغله زندگی و 

قبال خانواده باعث شده است تا به وضعیت تحصیلی خود دقت 

( نیرز گرزارش   1384بیشتري داشته باشند. قروام و همکراران )  

باالتر  تأهلدادند که موفقیت تحصیلی در افراد مجرد از افراد م

بوده است. با وجود این، یافته او ممکن است به خراطر بیشرتر   

شرد. همرانطور کره در    بودن تعداد افراد مجرد حاصرل شرده با  

(، تجررد از جملره   1392صادقی موحد و همکراران )  يمطالعه

عواملی بود که مزید بر مشکالت دانشجویی باعث افت تحصیلی 

(، افرت  1380-83شد. در پرژوهش عالیخرانی و همکراران )   می

رسرد  مری بیشتر بود، که به نظر  تأهلتحصیلی در دانشجویان م

هاي دیگرر اجتمراعی   نقشو پذیرفتن مسؤولیت ازدواج و قبول 

به جز دانشجو بودن به لحاظ روحری و قررار گررفتن در مسریر     

هراي مطالعراتی،   فرصتگیري از بهرهمشکالت خانوادگی و نیز 

در ایرن   تأهرل سزایی در افرت تحصریلی دانشرجویان م   هنقش ب

-89پژوهش داشته باشد. اما در پژوهش رودباري و همکراران ) 

معدل بیشتري نسبت بره سرایرین    تأهلم (، دانشجویان1388

ین و ترأهل تواند به علرت اسرتفاده از خوابگراه م   داشتند، که می

به این گروه از دانشجویان باشرد.  مسؤوالن هاي معیشتی کمک

(، اکثر دانشجویان داراي 1389در پژوهش نظري و شریف نیا )

به صورت مستقیم بر  تأهلبودند. احتماال  تأهلافت تحصیلی، م

نردارد و عرواملی چرون قبرول      ترأثیر ت تحصیلی دانشجویان اف

 يهاي اجتماعی که بره واسرطه  و پذیرش دیگر نقش مسؤولیت

تواند موجب افرت تحصریلی شرود. از    شود، میمیازدواج ایجاد 

کمبود امکانرات رفراهی و اقتصرادي بره     که طرفی ممکن است 

هاي جانبی برراي کسرب   شغلموجب پرداختن به  تأهلدنبال 

 آمد بیشتر شود، که خود عامل مهمی در افت تحصیلی است.در

و موفقیت  تأهلمعنادار بین  يشاید علت مشاهده نشدن رابطه

دانشرجویان   تأهرل این باشرد کره    تحصیلی در پژوهش حاضر،

مانعی براي تحصیل و کسب موفقیت آنان نبوده و در نتیجه بر 

چنردانی نداشرته    ترأثیر آنهرا  میانگین نمرات موفقیت تحصیلی 

معنراداري برین موفقیرت     يحاضرر، رابطره   ياست. در مطالعه

تحصیلی با جنسیت مشاهده نشد. این یافته با گزارش منیري و 

( و صررادقی 1392(، دسررترنج و همکرراران ) 1385همکرراران )

( مطابقت دارد. در پرژوهش قربرانی و   1392موحد و همکاران)

ن براالتر برود، امرا    ( نیز اگرچه معردل دختررا  1392همکاران )

معنادار نداشت. بر  يمعدل دانشجویان پرستاري با جنس رابطه

(، 1384هرا، در پرژوهش قروام و همکراران )    خالف ایرن یافتره  

داري بیشرتر از مرردان برود و    معنامیانگین معدل زنان به طور 

زنان نسبت به مردان داراي موفقیت تحصیلی باالتري بودند. در 

(، پیشررفت تحصریلی   1390مکراران ) پژوهش تمنایی فرر و ه 

دختران بیشتر از پسران بود. این تفراوت شراید بره ایرن دلیرل      

باشد که دختران با اهداف باالیی که براي خود دارند، در انجام 

شروند و  نمری تکالیف پشتکار داشته و با یرک شکسرت ناامیرد    

تررر هسررتند. در حسرراسهمچنررین در پیشرررفت درسرری خررود 

( نیرز، میرانگین   1392م نرژاد لیلری )  پژوهش سلملیان و کراظ 

معدل دانشجویان دختر به طور معناداري بیشتر از پسران برود.  

موفقیت بهتر دختران نسبت به پسران شراید ناشری از تفراوت    

 نگرش در این دو جنس باشد. هردف تحصریل پسرران عمردتاً    

مسائل مالی و اقتصادي بوده ولی دختران بیشرتر جهرت ابرراز    

پرداختند، حال آنکه میتماعی به تحصیل شخصیت و هویت اج

قرویتري برا عملکررد     يدر بین دختران انگیزش درونی رابطره 

(، گزارش داد که میرزان پیشررفت   1389تحصیلی دارد. خالد )

 ترأثیر تحصیلی در دختران بیشتر از پسران اسرت کره نشرانگر    

انگیزش درونی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. در برین  

تري با عملکررد تحصریلی   قوي يزش درونی رابطهدختران انگی

انگیرزش بیرونری برا     يدارد. حال آنکه در برین پسرران رابطره   

 يپیشرفت تحصریلی شردیدتر اسرت، بردین معنرا کره انگیرزه       

هراي  پاداشتحصیلی براي دختران بیشتر بیرونی و معطوف به 

(، نیرز گرزارش کردنرد    1392حاصل است. شریفی و همکاران )

تحصیلی دانشجویان دختر باالتر از پسرران اسرت.   که پیشرفت 

( نشران داد کره   1386همچنین گزارش تمنایی فر و همکاران )

پیشرفت تحصریلی دخترران بیشرتر از پسرران اسرت. زنران در       

تحصریل ترالش بیشرتري دارنرد و مرردان بیشرتر بره         يحوزه

مند هستند. زنان بیشتر به خانواده و هها و ورزش عالقسرگرمی

هاي اجتماعی توجره دارنرد و مرردان بیشرتر بره شرغل و       نقش

کننرد. همچنرین در   اجتماعی توجره مری  -هاي اقتصاديپایگاه

بیکراري و اشرتغال    يمورد مردان دیده شده که نگرانی دربراره 

منفی بر عملکرد تحصیلی آنها دارد. دلیل  تأثیرپس از تحصیل 

آن علت باشرد  تواند به ما، می يمعنادار نبودن نتایج در مطالعه

بره دلیرل شررکت     مؤنرث کننردگان مرذکر از   شرکتکه تعداد 

دانشجویان مامایی در پژوهش کمترر بروده و شراید برا تعردیل      

اي متفراوت از  نتیجره تعداد دانشجویان دخترر و پسرر، شراهد    

 حاضر باشیم. ينتیجه
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موفقیرت تحصریلی    يحاضر بین میانگین نمرره  يدر مطالعه

پرسرتاري و   يدانشجویان و ترم تحصریلی آنران، در دو رشرته   

مامایی تفاوت معناداري مشاهده نشد. بیشتر مطالعرات قبلری،   

موفقیرت تحصریلی برا مقطرع      يبرین میرانگین نمرره    يرابطه

ده بود که معنرادار نبرودن نترایج ترا     تحصیلی در نظر گرفته ش

طرور کره در   تواند به همین امر محدود باشرد، همران  میحدي 

( نترایج نشران داد، برین    1389پژوهش رودباري و اصل مررز ) 

ها و همچنین معدل مقطع تحصیلی دانشکدهمعدل دانشجویان 

(، 1386دار وجود دارد. اما رئوفی و همکاران )معناآنها، اختالف 

دند که با افزایش ترم تحصیلی دانشرجو، نررخ افرت    گزارش کر

کند. در پژوهش ادراکری و همکراران   تحصیلی افزایش پیدا می

هراي  پایره (، میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان در 1390)

مختلف تحصیلی با یکدیگر تفاوت معنادار آماري داشت. به این 

صررورت کرره معرردل دانشررجویان سررال اول بیشررتر از معرردل   

یان سال دوم و سوم بود. این در حالیست که کمتررین  دانشجو

میانگین معدل، مربوط بره دانشرجویان سرال دوم و بیشرترین     

میانگین مربوط به افررادي برود کره سرال چهرارم تحصریالت       

تواند به ایرن  میمسأله کردند. این میدانشگاهی خود را سپري 

فراوان دلیل باشد که دانشجویان جدیدالورود با امید و آرزوهاي 

شوند، اما در سال دوم وقتی و انتظارات متعدد وارد دانشگاه می

هراي شخصری   خواسرته ها و که با جو دانشگاه آشنا شده و آرزو

خود را متناقض با جو دانشگاه می بینند، احساس نا امیردي و  

کنند. کمتر بودن تعداد واحدهاي درسی در پایره  یاس پیدا می

چهارم، آشنا شدن دانشجویان به جو دانشگاه و ارائه واحردهاي  

بالینی در طی این سال از مسائلی اسرت کره ممکرن اسرت در     

 مرؤثر افزایش معدل دانشجو و بهبود پیشررفت تحصریلی آنهرا    

موفقیت تحصیلی  يدر بررسی حاضر، بین میانگین نمره باشد.

نشجویان با معدل ترم و معدل کل دانشجویان ارتباط معنادار دا

مشاهده شد. به این شکل که هر چه معدل دانشرجویان براالتر   

کسب شرده توسرط آنران نیرز بیشرتر برود. سرایر         يبود، نمره

با معردل تحصریلی    مطالعات، مفهوم موفقیت تحصیلی را صرفاً

ت آکادمیرک برا   اند، اما تعریف ما از موفقیگرفتهدانشجودر نظر 

تعاریف گذشته متفاوت است، زیرا ما موفقیت آکادمیرک را برر   

هاي آکادمیک افرراد  تواناییاستانداردي که  ياساس پرسشنامه

هرر چنرد برین     را مورد بررسی قرار داده است، تعریف نمودیم.

موفقیرت تحصریلی دانشرجویان برومی و غیرر       يمیانگین نمره

پرسرتاري ارتبراط    يرشرته  بومی، خوابگاهی و غیر خوابگراهی 

معناداري مشاهده نشد، اما این رابطه در بین دانشجویان بومی 

مامایی معنادار  يو غیر بومی، خوابگاهی و غیر خوابگاهی رشته

موفقیرت تحصریلی    يبود. به ایرن ترتیرب کره میرانگین نمرره     

دانشجویان خوابگاهی از غیر خوابگاهی باالتر بود و چرون ایرن   

؛ بنرابراین  هسرتند خوابگراهی   هستند کره معمروالً  ها بومیغیر 

موفقیت تحصیلی دانشجویان غیر بومی نیرز از   يمیانگین نمره

 يحاصرل برا نتیجره    يدانشجویان بومی باالتر بود کره نتیجره  

( همخرروانی داشررت. در 1392پررژوهش قربررانی و همکرراران ) 

رفت تحصیلی و محل سرکونت ارتبراط   شبین پیپژوهش قربانی 

رفت تحصریلی  شر اي کره پی گونره ت، بره  شر وجرود دا داري معنا

شراید علرت ایرن تفراوت،     جویان ساکن خوابگاه بهتر بود. شدان

مربوط به وجود رقابت تحصیلی بیشتر بین دانشرجویان سراکن   

رغرم وجرود   علری در خوابگاه باشرد، زیررا در محریط خوابگراه،     

اي، مشراوره هراي  برنامره هاي فرهنگی، وجود مشکالت و تفاوت

رسررانی بیشررتر و امکرران تعامررل و تشررریک مسرراعی    اطررالع

ساکنان هاي خود، موجب عملکرد بیشتر دانشجویان با هم گروه

پرژوهش رودبراري و اصرل     . اما نتایج حاصل ازشودخوابگاه می

نشان داد، دانشجویان بومی و غیر خوابگاهی معدل ( 1389مرز)

باالتري نسبت بره دیگرران دارنرد. صرادقی موحرد و همکراران       

( نیز گرزارش دادندکره برین نروع و محرل سرکونت برا        1392)

معنادار وجرود دارد، بره    يپیشرفت تحصیلی دانشجویان، رابطه

این ترتیب که دانشرجویان برومی و دانشرجویانی کره خرارج از      

   خوابگاه سکونت داشرتند، پیشررفت بهترري داشرتند. بره نظرر      

دچرار  کننرد،  میشجویانی که با خانواده زندگی دانکه رسد می

مشکالت دانشجویان خوابگاهی نیستند. دانشجویان خوابگراهی  

از کمبود امکانات رفاهی مناسب و کمبود مکان مناسب  معموالً

طور، دوري از خانواده و آثار روانی ناشری   براي مطالعه و همین

تواند، مرانع  میها و مشکالت محدودیتبرند. این میاز آن رنج 

ن با توجه به ایرن کره ازدحرام    چنیهمپیشرفت تحصیلی شود. 

هرراي دانشررجویی بسرریار زیرراد اسررت،   خوابگرراهجمعیررت در 

آیرد کره برازده    مری هایی بین دانشجویان به وجرود  ناهماهنگی

دهد. با توجه به این کره جوانران   میمطالعه را به شدت کاهش 

در این سن، نیاز به راهنمایی و نظارت خانواده دارند، اما برراي  

ماننرد و کنترلری از طریرق خرانواده     مینواده تحصیل دور از خا

گیرد، تحصیل در دانشرگاه نیراز بره تمرکرز زیراد و      صورت نمی

فضاي ذهنی آرام دارد، که غیر بومی بودن و ازدحام جمعیت از 

کاهد. همچنین رفعتی و همکراران  میتمرکز ذهنی دانشجویان 

(، نیز نشان دادند که میانگین معدل دانشجویان سراکن  1382)

(، 1392خوابگاه کمتر بود. اما در پژوهش دسترنج و همکراران) 

محرل سرکونت دانشرجو برر افرت تحصریلی،        تأثیردر ارتباط با 

داري مشاهده نشد، در پژوهش رئروفی و همکراران   معناارتباط 

( نیز، بین افرت تحصریلی و برومی و غیرر برومی برودن       1386)

دیتها داري مشاهده نشد. برخری محردو  معنادانشجویان ارتباط 

قرار داده باشرد. در   تأثیرممکن است نتایج این مطالعه را تحت 

حاضر، معدل ترم و معدل کل دانشجویان از خودشان  يمطالعه

شرود کره در مطالعرات بعردي، چنرین      شد. پیشنهاد میسؤال 

دانشجویان استخراج شرود. پرایین برودن    يهایی از پروندهداده
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پرسرتاري   يحجم نمونه و عدم بررسی تمام دانشجویان رشته 

و مامایی دانشرگاه علروم پزشرکی کاشران بره منظرور بررسری        

ها با دادهآوري بخشی از جمعها و همچنین تداخل آنموفقیت 

هاي این پژوهش بود. پیشنهاد امتحانات، یکی از محدودیت ایام

افزایش یافته و ها هاي بعدي حجم نمونهدر پژوهش کهشود می

هراي مختلرف و در سرطح کشرور انجرام      دانشرکده پژوهش، در 

 گردد، تا تصویر بهتري از موضوع فراهم آید.

 گيرینتيجه
در این مطالعه براي اولین بار در ایران از یک ابزار اختصاصی  

براي بررسی موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاري و مامایی 

استفاده شد. بیشتر مطالعات قبلی معدل و نمرات دانشجویان را 

اند. درحالی که نمودهبه عنوان معیار موفقیت تحصیلی تلقی 

ولی موفقیت  عیت درسی استضو يمعدل بیشتر نشانه

هاي تحصیلی عمومی، مهارتهاي دیگري مانند سازهتحصیلی 

بینی نسبت به آینده، و خوشدرونی و اعتماد به نفس،  يانگیزه

             در  گیرد که معموالًسازگاري فردي را نیز در بر می

 هاي معمول پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گیرياندازه

یت تحصیلی با استفاده از ابزارهاي گیرند. بررسی موفقنمی

در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و آنچه تخصصی مانند 

ریزي و تواند به برنامهگذار بر آن، میتأثیرنیز توجه به عوامل 

هاي آموزشی کمک کند و منجر به کسب بهترین توسعه برنامه

س شود. بر اساپیامد ممکن براي دانشجویان و مراکز آموزشی 

نتایج حاصل از این پژوهش بین معدل ترم و معدل کل 

مثبت  يموفقیت تحصیلی رابطه يدانشجویان با میانگین نمره

دانشجویان با معدل و که رسد معنادار وجود داشت. به نظر می

کنند. از نمرات باالتر در مجموع احساس موفقیت بیشتري می

ان مامایی، خصوص در دانشجویههاي فردي، ببین همه ویژگی

تنها بین موفقیت تحصیلی دانشجویان با بومی بودن و وضعیت 

مسکن ارتباط معناداري مشاهده شد. با توجه به نقش مهم 

دست  که شودمیبومی بودن در موفقیت دانشجویان، پیشنهاد 

اندرکاران گزینش دانشجو به این عامل توجه نمایند و با اصالح 

اي عمل کنند که با پذیرش هگونها به سیستم پذیرش دانشگاه

دانشجویان بومی و کاهش مشکالت فرهنگی و اقامتی 

و کاهش  هاي درونی و بیرونیانگیزهدانشجویان، به بهبود 

بهتري براي موفقیت تحصیلی آنها فراهم  يآنها، زمینه اضطراب

دار نشدن ارتباط موفقیت تحصیلی با سایر معناکنند. همچنین 

ممکن است به کم بودن حجم نمونه هاي دانشجویان ویژگی

مطالعات مشابه با که شود مربوط باشد. از این رو پیشنهاد می

 صورت چند مرکزي انجام شود.هبیشتر و ب يحجم نمونه

 تشكر و قدردانی
محترم آموزش مسؤوالن  يکلیه ياز همکاري صمیمانه     

ی، هاي دانشجویخوابگاهپرستاري و مامایی و امور  يدانشکده

دریغ بیاساتید و همچنین دانشجویان عزیز به خاطر همکاري 

تردید بیدر اجراي این طرح، کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

بدون مساعدت و همکاري این عزیزان انجام چنین کاري 

 پذیر نبود.امکان
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Abstract: Academic success of college students is one of the main aims and major concerns of 

the university authorities, students and their families that it is influenced by many factors. This 

study aimed to investigate the academic success of nursing and midwifery students and 

effective factors at Kashan University of Medical Sciences in 2015. This descriptive cross-

sectional study was conducted on 244 undergraduate nursing and midwifery students who were 

selected randomly among a total of 300 students. Firstly, the sample size was calculated after a 

pilot study. To measure the academic success, the Academic Success Inventory for College 

Students (ASICS) was used. After translation of the questionnaire, 8 faculty members 

confirmed its content validity. The overall CVI calculated as 0.83; the CVR of the items ranged 

between 0.80 and 1; and the Cronbach's alpha was also calculated as 0.82. Moreover, data 

analysis was performed using descriptive and inferential statistics including Pearson correlation 

coefficient, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis, and also Kolmogorov-Smirnov test was 

executed to verify the data normality. Subsequently, a significant relationship was observed 

between the mean score of academic success of midwifery students and being native (p = 

0.006) and housing conditions (p = 0.047). Spearman correlation coefficient also showed a 

significant relationship between nursing and midwifery students’ academic success scores and 

the overall GPA, and the students’ average in the last semester. In conclusion, the present study 

showed that the mean scores of the academic success was higher in native midwifery students 

as well as the nursing and midwifery students living in dormitories rather other groups. 

Considering the result of study, further studies with greater sample size are suggested to be 

conducted in other nursing schools to investigate the effect of other factors such as the number 

of courses and units possessed and passed. 
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