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  :مقدمه

ــام     ــت نظ ــود كيفي ــره وري و بهب ــه به ــتيابي ب دس

  توان اثر گذارتـــرين عامـــل در توسعـهآموزشي را مي 

  

  
 تجارب كشورهاي پيشرفته اي چـون    .كشورها دانست 

سرمايه نيز، حكايت از    ژاپن در زمينه توسعه همه جانبه       

  :چكيده
شناسـايي فاكتورهـاي     بود و رشد و توسعه هر جامعه متاثر از نيروي آموزش ديده آن جامعه              :زمينه و هدف  

بـا  اين مطالعـه  لذا  .استگامي بسوي توسعه پايدار  نها،در پيشرفت تحصيلي دانشجويان و بذل توجه به آ موثر  
دانـشگاه علـوم پزشـكي     دانشكده پرستاري و مامايي  ديدگاه دانشجويان و اساتيد   و مقايسه تعيين عوامل   هدف  

  .دانجام ش كردشهر
  از دانـشجويان تـرم سـوم و       فـر  ن 232  تعداد 1383  تحليلي در سال   -مطالعه توصيفي اين  در   :بررسي روش

 دانشكده پرستاري    نفر از اساتيد   22تكنسين اتاق عمل و هوشبري و همچنين       باالتر رشته هاي پرستاري، مامايي،    
 نظرات آنان بـه وسـيله       .شهركرد به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند        پزشكي   مدانشگاه علو و مامايي   

 سوال در زمينه    47بخش و    6رافيك و   هاي دموگ  و مشتمل بر ويژگي   ) به روش قياسي  ( پرسشنامه محقق ساخته  
آناليز واريانس  (و تحليلي   داده ها با استفاده از آمار توصيفي        . دجمع آوري ش  ي  وامل موثر در پيشرفت تحصيل    ع

  .تجزيه و تحليل شدند )چند متغيره و مدل عمومي خطي
و امتيـاز    )46/4±63/0(موزش باالترين رتبـه      مر بوط به حيطه محتواي آ      از ديدگاه دانشجويان امتياز    :يافته ها 

 از نظر اساتيد امتياز مر بوط به حيطه محتـواي  . را كسب كرد)85/3±63/0(حيطه فراگير كمترين رتبه مربوط به   
و امتياز مربوط به حيطه عوامل اجتمـاعي و اقتـصادي پـايين تـرين رتبـه                )33/4±68/0(آموزش باالترين رتبه    

ن اختالف نظر دانشجويان و     تريپس از مقايسه ديدگاه ها با آزمون چند متغيره بيش         . را كسب كرد   )71/0±67/3(
ن بـي . بود) >01/0P(و حيطه محيط آموزشي ) >05/0P(، مربوط به دو حيطه عوامل اجتماعي و اقتصادي      اساتيد

 وجـود داشـت     لي ارتباط معني دار آماري    پيشرفت تحصي ترم تحصيلي و رشته با       ،معدل ديپلم  متغيرهاي جنس، 
)05/0P<(.  

پزشكي تاثير به سزايي در  زشي توسط برنامه ريزان دروس رشته هاي علوم  توجه به محتواي آمو    : گيري نتيجه
 .پيشرفت تحصيلي اين دانشجويان خواهد داشت

  
  .ثر مو عوامل، دانشجو،تحصيلياستاد، پيشرفت  :واژه هاي كليدي
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ــساني دارد   ــابع ان ــابع آموزشــي و من ــر روي من در  .گــذاري ب

راستاي دستيابي بـه ايـن اهـداف و بهبـود كيفيـت، موفقيـت              

تحصيلي دانـشجويان از جملـه اهـداف اساسـي برنامـه هـاي              

 در حالي كه امروزه افت تحـصيلي يكـي از           ،آموزشي است 

علـيم و تربيـت     نگراني هاي خانواده ها و دسـت انـدركاران ت         

 از جمله موضوعات مورد عالقه صاحب نظـران علـوم           .است

ــات الزم و   ــرايط و امكان ــافتن ش ــي ي ــت   تربيت ــوثر در جه م

دانـشجويان بـه    . )1( تحصيل موفق و پيشرفت تحصيلي است     

واسطه موفقيت در تحصيل به موقعيتي دست مي يابند كـه از    

ــ  ه حــداكثر نيــروي درونــي و بيرونــي خــود بــراي دســتيابي ب

اهداف آموزش عـالي اسـتفاده نمـوده و شـرايط الزم بـراي              

بر عكـس عـدم     . زندگي اجتماعي موفق را كسب مي نمايند      

موفقيت در تحصيل زمينه ساز مشكالت فـردي و اجتمـاعي           

تيابي بـه اهـداف سيـستم آموزشـي       عديده و انحـراف از دسـ      

  .)2 (است

ي تحــصيل پيــشرفت در راي مختلفــ عوامــل محققــين

ي هـا  تفـاوت  بـه  توجـه  بـا  امـا  .انـد  دانسته يلدخ دانشجويان

 تـوان ي  نمـ  زمـان  طـول  در عوامـل  سريع تغييرات وي  فرهنگ

 همـه ي بـرا  راي خاصـ  علل ،يوكلي  عموم قانون يك بعنوان

 هـر  سـنت  وي  فرهنگـ  بافت قوانين، زيرا،  نمود مطرح جوامع

 و والـدين  مـد آدر سـطح  تحصيالت، به مردم نگرش جامعه،

 جامعـه  يك در اخص طور به كه هستندي  عوامل از همهغيره  

  .)3( گذارندي م تاثيري تحصيل موفقيت يا شكست بر

 طـور  بـه  آموزش دهندكهي  م نشان موجود منابع

 برنامـه،  گر، آموزش فراگير، عامل پنج تاثير تحتي  كل

 عوامـل  از يك هر كه استي  آموزش محيط و تجهيزات

 در تواننـد ي  مـ  كـه  هـستند  هـايي  داراي ويژگي  مذكور

ــشرفت ــصيل پي ــادگير وي تح ــشجوياني ي  تــاثيرات دان

ه بـه نظـرات فراگيـران و      توجـ . )4( باشند داشتهي  متفاوت

ــدگان در فر ــايي   آفرادهن ــوزش در جهــت شناس ــد آم ين

  .)5( عوامل موثر در ارتقاي سطح كيفي آموزش نقش كليدي دارد

ــوفقيت و      اتي ك ــدر مطالع  ــون بر روي ـم   ه محققان تاكن

  

 بـه عنـوان     يتحـصيل   انجام داده اند، پيشرفت    يتحصيل پيشرفت

 ايـن مطالعـات    در.يك شاخص مورد بررسي قرار گرفته است      

 هاي كيفي استاد نظير مرتبـه علمـي در رشـته مربوطـه،           ويژگي

،  دسترســـي بـــه اينترنـــت وي،آمـــادگي تـــدريس و انگيـــزه

 ميــزان ،فاكتورهــاي شخــصيتي و ســبك يــادگيري فراگيــران 

ــيم  ــه تعل  و ويژگــي هــاي فــردي   و تربيــتاهميــت خــانواده ب

ـايت    ــته، ســالمت روان و رضـ ــه رش ــه ب ــر عالق ــران نظي  فراگي

 جملـه عوامـل مـوثر       از ، محتواي آموزشي خـود     از دانشجويان

  ).6-10(ده است  دانشجويان عنوان شيتحصيل پيشرفتدر 

 نظامي  ها وردهفرآ و نتايج مهمترين ازي  يادگير پيشرفت

ـا توجـه    مي رود و   شمارب جامعه هم و فردي  برا همي  آموزش  بـه    ب

 ،ييــادگير محــيط در تاثيرگــذاري هــا مولفــه اينكــه شناســايي

 فـراهم  خـالق  و سـواد  باي  افراد تربيتي  برا را مناسب شرايط

 بخصوص در علوم پزشكي كه با صرف هزينـه هـاي        .كندي  م

بسيار بايد نيروي انساني كار آزمـوده و بـا كيفيـت مطلـوب را               

ـا  داشـتي درمـاني تربيـت كنـد       بت هـاي به   براي عرضه مراق   و ب

ــين،   ــودن مدرس ــاوت ب ــه متف ــت ب ــستم  عناي ــشجويان و سي دان

آموزشي در هر واحد دانـشگاهي و بـدليل عـدم انجـام چنـين               

 عوامـل   پژوهش با هدف شناسايي     اين تحقيقي در اين دانشگاه   

ـاتيد  ي از ديـدگاه دانـشجويان و      ل پيشرفت تحـصي   در موثر  و اس

همچنـين مـشخص نمـودن ارتبـاط        و   مقايسه ديدگاه هاي آنها   

هاي دموگرافيك دانشجويان با پيشرفت تحصيلي آنان  ويژگي

ـايي   در  ـتاري و مامـ ــشكده پرسـ ــكي   دان ــوم پزش ــشگاه عل دان

ــشه   .دشانجام  ركردـ

  

  :روش بررسي

  تحليلي در نيمسال دوم-  توصيفياين مطالعه

امايي دانشگاه علوم در دانشكده پرستاري و م1383

نفر از  232  جامعه پژوهش را.ام شدج انپزشكي شهركرد

هوشبري و  پرستاري، شبانه مامايي، دانشجويان روزانه و

همچنين همه  وو باالتر ، ترم سوم تكنسين اتاق عمل

  اين دانشكده) رـ نف22( مامايي مدرسان رشته پرستاري و

  



 1386 پاييز/ 3، شماره 9دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 73 

  
تـشكيل   با رضايت در مطالعه شركت كـرده بودنـد    كه  

  .ندداد

 اين پژوهش پرسشنامه محقـق      ابزار اندازه گيري در   

ــود   ــي ب ــه روش قياس ــاخته ب ــامل  .س ــشنامه ش    بخــش اول پرس

گروه مدرسـان    جمع آوري اطالعات كلي بود كه براي هر دو        

بخش دوم پرسـشنامه بـا       .و دانشجويان جداگانه تنظيم شده بود     

 47كه شـامل     توجه به محتوا به شش حيطه كلي تقسيم گرديد        

، ) سـوال  9( ، فراگيـر  ) سـوال  7( سوال در زمينه هاي خانوادگي    

ــوزش ــر  آم ــوال 11(گ ــي  ،)س ــيط آموزش ــوال10( مح  ،) س

 7(و عوامـل اجتمـاعي اقتـصادي    )  سـوال  3( محتواي آمـوزش  

 .طرح ريزي شـد ) 0-5(كه بر اساس طيف ليكرت     . بود )سوال

پر كردن پرسشنامه ها توسط دانشجويان و اساتيد مورد مطالعـه           

   .بود گزارشي به صورت خود

از اعتبـار محتـوا     پرسـشنامه   تعيين روايـي    جهت  

ــا اســتفاده از كتــباســتفاده شــد بــدين ترتيــب كــه    ،ب

معتبـر علمــي پـيش نــويس پرســشنامه   مقـاالت و منــابع  

دانشگاه   با نظر خواهي از پانزده تن از اساتيد        وتدوين  

علــوم پزشــكي شــهركرد و پــس از انجــام اصــالحات   

ــشنهادي توســط ايــشان، ــه  پي روش پرســشنامه نهــايي ب

به منظور اندازه پايايي پرسشنامه . دگرديقياسي تدوين 

 77 از ضريب آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده شـد و پايـايي            

 از آنجــايي كــه مــالك پيــشرفت .گرديــد بــرآورد درصــد

لـذا بـا بررسـي     تحصيلي معدل كـل واحـدهاي اخـذ شـده بـود،         

كارنامه هاي رايانه اي و پرونده هاي آموزشي معدل دانـشجويان           

. جويي آنان اسـتخراج گرديـد     طالعه بر اساس شماره دانش    مورد م 

هـا در    معـدل  سپس بر اسـاس كدگـذاري قبلـي پرسـشنامه هـا،           

  . قسمت اطالعات شخصي پرسشنامه وارد گرديد

آمــار  روش هــاي ازجهــت تجزيــه و تحليــل داده هــا  

مدل عمومي خطـي و آنـاليز واريـانس        ( تحليلي   – توصيفي

  .استفاده شد) چند متغيره

  
  

  :فته هايا

 در ايـن   دانـشجوي شـركت كننـده   232از مجمـوع  

 از ســـاير ، فراوانـــي دانـــشجويان پرســـتاري بـــيشمطالعـــه

 بودنـد  اكثريت دانـشجويان مجـرد    و)%56(دانشجويان بود   

ن از نظر جنسيت نيز اكثريت غالـب را دانـشجويا          .%)6/86(

  ).%5/87( دادندمي نث تشكيل وم

 2/22±7/1 ميانگين سني دانـشجويان مـورد مطالعـه       

 دانــشجويان درصــد 65  و از نظــر وضــعيت تحــصيليســال

 همچنــين. نــدد شــبانه بودرصــد 35مــورد مطالعــه روزانــه و 

  .بود 32/15±27/1 معدل كل دانشجويان ميانگين

خوابگـــاه  دانـــشجويان مـــورد مطالعـــه در  درصـــد5/65

از  . و ما بقي در كنار والدين يا همسر زندگي مي كردنددانشجويي

ــعي  ــر وض ــشجويان  نظ ــدين دان ــتغال وال ــصيلي و اش ، ت تح

 آنها خانه دار و  درصد 6/92 مادران بي سواد و    درصد8/16

  بيـسواد و   درصـد  12 در مـورد پـدران    . مابقي شاغل بودنـد   

 6/2 فقـط  . كارمند و مابقي شغل آزاد داشـتند       درصد 5/38

ــادران ودرصــد ــدران داراي تحــصيالت  درصــد8/13  م  پ

 1/84والدين ساكن روستا و       درصد 9/15 .دانشگاهي بودند 

  . در شهر سكونت داشتنددرصد

 يافته هـاي مطالعـه پيرامـون مشخـصات فـردي اسـاتيد            

سـال   1/37±9/4نشان داد كه ميانگين سني اساتيد مورد مطالعه         

  )%86(و داراي مدرك فوق ليـسانس       ) %68(و اكثرآنها مونث    

ــي باشــند ــدگاه    .م ــورد بررســي از دي ــاي م ــان حيطــه ه در مي

مـوزش  آويان ميانگين امتيازمر بـوط بـه حيطـه محتـواي          دانشج

باالترين رتبه و ميانگين امتيـاز مربـوط بـه حيطـه        )63/0±46/4(

از نظــر  .كمتــرين رتبــه را كــسب كــرد ) 85/3±63/0(فراگيــر 

حيطـه محتـواي آمـوزش     مـر بـوط بـه        اساتيد نيز ميانگين امتياز   

بوط به حيطـه    رين رتبه و ميانگين امتياز مر     ـــباالت) 68/0±33/4(

ــص  ــاعي و اقت ــل اجتم ــرين  ) 67/3±71/0(ادي ــــعوام ــايين ت پ

پـس از مقايـسه   ). 1دول شماره ـــج( است رتبه را كسب كرده 

د كـه   ـــ ره مـشخص گردي   ــــ د متغي ــــ ديدگاه ها با آزمـون چن     
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  مقايسه نتايج حيطه هاي مختلف پيشرفت تحصيلي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان :1جدول شماره 

  
                افراد مورد بررسي

  حيطه
  اساتيد  دانشجويان

  06/4±47/0  25/4±56/0  فراده

  74/3±47/0  85/3±63/0  فراگير

  93/3±54/0  09/4±65/0  خانواده

  62/3±69/0  15/4±65/0  **محيط آموزش

  33/4±68/0  46/4±63/0  محتواي آموزش

  67/3±71/0  04/4±71/0  *اجتماعي اقتصادي

>05/0P<            **01/0P*     . مي باشد"ميانگين± معيارانحراف" داده ها بر اساس-                      

  

  
نظر دانشجويان و اساتيد، مربوط به دو بيشترين اختالف 

حيطه و ) >05/0P(حيطه عوامل اجتماعي و اقتصادي 

  .)1جدول شماره (مي باشد  )>01/0P (محيط آموزشي

 )general linear model (مدل عمومي خطي

ترم  معدل ديپلم، نشان داد كه بين متغير هاي جنس،

لي ارتباط معني دار پيشرفت تحصيتحصيلي و رشته با 

بدين معني كه با ثابت . )>05/0P (آماري وجود دارد

بودن ساير متغيرهاي معني دار در مدل، دانشجويان 

. مونث معدل كل بيشتري از دانشجويان مذكر داشته اند

صيلي دانشجويان با معدل ديپلم باالتر، بهتر پيشرفت تح

 دانشجويان ترم هاي و جويان با معدل پايين تراز دانش

نسبت به ترم هاي باالتر نيز از پيشرفت تحصيلي بهتري 

از نظر رشته نيز دانشجويان  .ندپايين تر برخوردار بود

پيوسته پرستاري پيشرفت تحصيلي بهتري نسبت به نا

با . ه هاي مورد مطالعه داشته انددانشجويان ساير رشت

وجود عوامل فوق در مدل عمومي خطي، ساير عوامل 

 وضعيت تاهل، محل اخذ ديپلم، سن، فردي مانند

محل سكونت دانشجو، محل  تعداد اعضاي خانواده،

 رشغل پدر و مادر و تحصيالت پد سكونت والدين،

   .با پيشرفت تحصيلي ارتباطي نشان ندادند

  
  

  
  : بحث

اين مطالعه عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي در  

ديدگاه دانشجويان و اساتيد مورد بررسي و مقايسه  از

 ، فرادهفراگير، ( حيطه مورد مطالعه6 قرار گرفت در

عوامل  محيط آموزشي و عوامل اجتماعي اقتصادي،

دانشجويان و اساتيد نقش محتواي آموزشي ) خانوادگي

و تفاوتي بين  ن كرده اندرا پر رنگ تر از ساير عوامل بيا

در . ديدگاه مدرسين و دانشجويان وجود نداشته است

به نتايج پژوهش   Knapper وCropley همين راستا

 بر روي دانش آموختگان Burtانجام شده توسط 

الكترونيك اشاره مي كنند كه ميان  مهندسي مكانيك و

مهارت هاي ياد گرفته شده در دانشگاه و مهارت هاي 

نتظار در موقعيت كاري همخواني كمي وجود مورد ا

دارد و دليل اين ضعف را محتواي مربوط به آموزش 

نشجويان  نيز نارضايتي داVanhanen .)9(ذكر كرده اند 

به عنوان يكي از عوامل  راپرستاري از محتواي دروس 

يافته هاي اين دو ) 10(افت تحصيلي مطرح كرده است 

  .ضر همراه مي باشدمقاله با يافته هاي مطالعه حا

از ديدگاه دانشجويان  در حيطه محيط آموزشي،

كتب و نشريات داخلي و  وجود منابع كتابخانه اي،

  متياز را به خود اختصاص داده استخارجي بيشترين ا
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 امكانات و  جذابيتكه از ديدگاه مدرسين حالي در

 بين نظرات . نقش برجسته تري داشته استباليني محيط

 دار  مدرسين در اين حيطه اختالف معنيودانشجويان 

 نيز نقش Brazierدر مطالعه . آماري به چشم مي خورد

امكانات كتابخانه اي در پيشرفت تحصيلي مثبت گزارش 

  .)11( شده است

در حيطه عوامل اجتماعي اقتصادي نيز گر چه 

 احترام و پايگاهدو نقش  مدرسين و دانشجويان هر

در موفقيت تحصيلي خيلي  را رشته با مرتبط اجتماعي

  زياد و زياد دانسته اند ولي در حالت كلي تفاوت 

معني دار آماري در اين حيطه بين نظرات دو گروه به 

و نقش اين حيطه از نظر دانشجويان  چشم مي خورد

 مطالعه كوشان نيزدر . جسته تر از مدرسين بوده استبر

ورد بيشترين نگراني دانشجويان پرستاري و مامايي در م

 علت تفاوت .)12( تامين مخارج زندگي بود اشتغال و

 ديدگاه هاي اساتيد و دانشجويان در اين حيطه احتماالً

به علت برخورداري بيشتر اساتيد از وضعيت اجتماعي 

  .اقتصادي مناسب مي باشد

 رشته به عالقهدانشجويان نقش  در حيطه فراگير،

 Okasha ر مطالعه د.را خيلي زياد و زياد دانسته اند تحصيلي

نيز عالقه به رشته تحصيلي و شاخص هاي آن بعنوان يك 

عامل موثر در گرايش دانشجويان به رشته پرستاري و 

 از نظر .)13(پيشرفت تحصيلي گزارش گرديده است 

مدرسان انگيزه پيشرفت دانشجو امتياز بيشتري كسب 

همبستگي مثبتي  نيز Walberg و Uguroglu .كرده است

 .)14(بين انگيزه و پيشرفت تحصيلي گزارش كرده اند 

 در حالت كلي تفاوت معني دار آماري در اين حيطه بين

  .دانشجويان و مدرسين وجود نداشت

 دو در حيطه فراده، مدرسين و دانشجويان هر

نقش استفاده از اساتيد مجرب را در پيشرفت تحصيلي 

ند و تفاوت معني دار آماري در خيلي پر رنگ دانسته ا

  ت دانشجويان و مدرسين وجوداين حيطه بين نظرا

  

مطالعات ديگري كه در اين  كه اين يافته با  نداشت

  .)16،15 (همسو مي باشد زمينه انجام شده

 هاي ويژگي( در اين مطالعه ارتباط برخي عوامل            

ورد با پيشرفت تحصيلي دانشجويان نيز م) دموگرافيك

 بين متغيرهاي جنس،  نتايج نشان داد كه.بررسي قرار گرفت

لي ارتباط پيشرفت تحصيمقطع تحصيلي با  معدل ديپلم،

 پيشرفت دانشجويان دختر. معني دار آماري وجود دارد

 ها داشته اند كه با يافته هايتحصيلي بهتري نسبت به پسر

Horn به نظر .)18،17( و زاهدي اصل همسو مي باشد 

سد كه اين نتيجه با محتواي دروس علوم پزشكي مي ر

 اتنتيجه مطالع. كه بيشتر ماهيت حفظي دارد مرتبط باشد

ن در علوم دختران در علوم ادبي و پسرانشان داده كه 

 البته ريشه .)19( شتري داشته اندرياضي و فني توانايي بي

  .يابي اين مسئله نياز به بررسي جداگانه اي دارد

  مطالعه رابطه مثبت و معنــي دارينيافته ديگر ا

و Win  بين معدل ديپلم و پيشرفت تحصيلي است

شهيدي نيز به ارتباط بين پيشينه تحصيلي دانشجويان 

پيش از ورود به دانشگاه و پيشرفت تحصيلي دانشگاهي 

به اين دليل كه داشتن بنيه ). 21،20( ند اآنان پي برده

مي جزو علمي مناسب براي تحصيل در هر رشته عل

ملزومات تحصيل در آن رشته است تا جايي كه بايد فرد 

حداقل دانش و توان علمي را براي ورود به دانشگاه و 

  .)20(تحصيل در آن رشته داشته باشد 

 و همكاران حاكي Pimparyonهمچنين نتايج مطالعه 

از وجود ارتباط معني دار بين مقطع تحصيلي و پيشرفت 

 دانشجويان ناپيوسته پرستاري تحصيلي بود بدين صورت كه

  نسبت به ساير گروه ها از پيشرفت تحصيلي بهتري برخوردار 

اين امر ممكن است با تجربه قبلي تحصيل در دانشگاه . بوده اند

در مقطع كارداني مرتبط باشد، چرا كه صالحيت هاي ورودي 

و تجارب قبلي مي تواند منجر به ايجاد باورهاي دروني قوي تر 

  ).22(انگيزش پيشرفت آنان باشد و مسبب 
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اهميتي كه به  اساتيد و با توجه به نظرات دانشجويان و

 لزوم توجه دست اندر كاران .محتواي رشته مطرح شده است

و برنامه ريزان به حل معضالت مربوط به اين حيطه مطرح 

ثر در پيشرفت وه بر آن با تقويت نقاط مشترك مومي شود عال

ساتيد و دانشجويان امكان دستيابي هر چه تحصيلي از ديدگاه ا

  .بهتر به موفقيت تحصيلي دانشجويان ممكن مي گردد

  

  : نتيجه گيري

  زانــواي آموزشي توسط برنامه ريـــه به محتـــتوج

دروس رشته هاي علوم پزشكي تاثير به سزايي در پيشرفت 

 .تحصيلي اين دانشجويان خواهد داشت

  
  :قدردانيتشكر و 

 از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بدين وسيله

همكاران دانشكده پرستاري و مامايي  پزشكي شهركرد و

  همچنين دانشجوياني كه در اجراي اين طرح همكاري 

  .نمودند تشكر و قدر داني مي شودبي دريغ 
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