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  چکیده

 يها را در رسیدن به رسالت آموزشی خود که همانا ارتقاتواند دانشگاهؤثر بر روند تحصیلی دانشجویان میشناخت عوامل م :زمینه و هدف

ثر بر وضعیت تحصیلی ؤاز این رو این مطالعه با هدف بررسی عوامل م. نماید کیفیت یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است، یاري

  .داروسازي طراحی و اجرا گردید يدانشجویان دانشکده

داروسازي  دانشگاه علوم  يدانشجویان رشته يآماري تحقیق کلیه يجامعه. مقطعی بود-توصیفی ياین مطالعه یک مطالعه :روش بررسی

داده ها با استفاده از چک لیست حاوي . صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند نفر بود که به 294بر  ها بالغ  د آنپزشکی زنجان که تعدا

هاي همبستگی و لیل داده ها با استفاده از آزمونتجزیه و تح. متغیرهاي مرتبط با وضعیت تحصیلی و از پرونده آموزشی دانشجویان استخراج شد

  .رگرسیون انجام شد

هاي بین متغیر همچنین .بودند پسردرصد  5/42نفر معادل   125و  دختر) درصد 5/57(نفر 169تعداد  نفر دانشجو 294از مجموع  :هافتهیا

و همچنین ) r=137/0( تعداد نیمسال مشروطی، )r=- 408/0( دیپلممعدل ، )r=-413/0(معدل دانشگاه ، )r=289/0(جنسیت با واحدهاي افتاده 

همچنین نتایج . ارتباط معناداري وجود دارد) r=423/0(معدل دیپلم با معدل دانشگاه  در نهایت  و) r=-304/0(معدل دیپلم  واحد افتاده با

  .جنسیت، واحد افتاده، واحد گذرانیده و معدل دیپلم پیش بینی کننده معنادار وضعیت تحصیلی هستندمتغیرهاي رگرسیون چندگانه نشان داد که 

ها توان با بررسی آنمیکه ثیرگذار بوده تباط دارند در روند تحصیلی آنان تألی که به نوعی با وضعیت تحصیلی دانشجویان ارعوام :گیري نتیجه 

  .در بدو ورود به دانشگاه پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تا حدودي پیش بینی نمود

 .وضعیت تحصیلی، داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی زنجان :هاي کلیدي واژه

 

  :ین مقاله بدین صورت ارجاع داده شودا

Safavi SZA, Rostami B, Moein Z, Rostami H, Fakour E. Factors Affecting the Academic Achievement of pharmacy 
school s students in Zanjan University of Medical Sciences. J Med Edu Dev. 2017; 10 (25) :51-58 
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  مقدمه

اصلی دانشگاه تربیت نیروي انسانی متخصص  رسالت   

دانش، گسترش تحقیق و  يمورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقا

کشور ، در  يمساعد براي توسعه يفراهم نمودن زمینه

راستاي دست یابی به رسالت علوم پزشکی که مراقبت از افراد 

لذا  .باشد، میجامعه است سالم، درمان بیماران و مراقبت از

یک سیستم پایش در نظام آموزشی دانشگاه به منظور وجود 

کیفیت آموزش و  يضعف آموزش، ارتقاتعیین نقاط قوت و 

تربیت نیروي انسانی پاسخگو به نیازهاي جامعه غیرقابل انکار 

از طرفی یکی از ارکان ضروري و اجتناب ناپذیر  ).1(است 

ها، ارزشیابی مداوم وضعیت بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه

هرگونه تغییر . هاي مختلف استتحصیلی دانشجویان در دوره

در برنامه ریزي، مدیریت و عمل جهت بهبود کیفیت نیاز به 

  ).2(ارزیابی وضعیت موجود دارد 

دهد که عملکرد تحصیلی نشان می پژوهش هاي زیادي

هاي مرتبط با آن در دوره ي آموزش  دانشجویان و فعالیت

دانشجویان . برخوردار نیست از پیشرفت چندانی هدانشگا

کنند، هاي خود به خوبی استفاده نمیمستعد ازتوانایی

روحیه ي علمی و انگیزه ي کافی ندارند و از  دانشجویان اکثرا

- استفاده نمیمطلوب و مناسب صورت بهامکانات آموزشی، 

به جاي توجه به ارتقاي سطح علمی خود به  و معموال کنند

  ).3( اندیشندارتقاي سطح تحصیلی می 

با توجه به نقش دانشگاه در تربیت نیروي انسانی  لذا

و یاددهنده، فضا  متخصص و ماهر در جامعه، نقش یادگیرنده

 باید. و امکانات آموزشی بر کیفیت نظام آموزشی ضروریست

بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مانند  موثرعوامل مختلف 

آمد، شرایط جنس، سن، وضعیت تحصیلی دوران دبیرستان، در

زندگی و بسیاري از عوامل اقتصادي و اجتماعی که در روند 

مورد ارزیابی  ،توانند نقش داشته باشندتحصیلی دانشجویان می

 يجهت ارتقا الزم قرار گیرد و با برنامه ریزي مناسب اقدامات

کیفیت آموزش و پیشگیري از افت تحصیلی صورت پذیرد 

)4.(  

هم جنبه شناختی و هم  هاي مهم وضعیت تحصیلیلفهوم

لفه ودر این میان م ).8( حرکتی دارند- جنبه عاطفی و روانی

از عوامل تعیین کننده  هاي جمعیت شناختی و تحصیلی

وضعیت تحصیلی و همواره محور توجه و دغدغه ذهن 

براي تحقق یافتن وضعیت  .بوده است مدیران آموزشی

ا عوامل تحصیلی عوامل زیادي دخالت دارند که یکی از آنه

نزد دانشجویان می باشد که  تحصیلی و جمعیت شناختی

تحصیلی  وضعیتشناخت این عوامل و بررسی رابطه آنها با 

 يهاي مثبت در ارتقا دانشجویان می تواند یکی از گام

در نتایج تحقیقات انجام  . وضعیت تحصیلی دانشجویان باشد

ور وضعیت تحصیلی در داخل و خارج از کش يشده در زمینه

به رابطه بین روند تحصیلی با بسیاري از متغیرها از جمله 

تحصیلی قبلی  يهل، وضعیت اشتغال، سابقهاسن، وضعیت ت

تحصیالت پدر و مادر، وضعیت اقتصادي خانواده، بعد خانوار 

به طور کلی ). 6(و همچنین سالمت روانی اشاره شده است 

محور بر وضعیت تحصیلی دانشجویان حول سه  موثرعوامل 

اقتصادي و -شامل عوامل فردي و خانوادگی، عوامل اجتماعی

  ). 7(ل و مشکالت آموزشی می باشد یمسا

بر روند تحصیلی دانشجویان  موثردر نهایت با شناخت عوامل 

می توان به منظور موفقیت دانشجویان در کسب مهارت هاي 

علمی و تخصصی جهت دستیابی به رسالت دانشگاه برنامه 

از . نموده و به روند رشد آموزشی کمک کرد ریزي صحیح

وضعیت   بر  ثروم  عوامل  بررسی  هدف  با  مطالعه  این رو این
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تحصیلی دانشجویان دانشکده داروسازي طراحی و اجرا 

  .دیگرد

  روش بررسی

 بود جامعه مقطعی- توصیفی نوع از پژوهش حاضر روش   

 شامل کلیه دانشجویان رشته داروسازي پژوهش آماري

دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود که از نیمسال دوم سال 

وارد دانشگاه شده و تا نیمسال دوم سال  85-86تحصیلی 

در حال تحصیل و یا فارغ التحصیل گردیده  93- 94تحصیلی 

 داروسازي ياعالم معاونت آموزشی دانشکدهبودند که بنابر 

آماري به  يبود که تمامی جامعهنفر  294مجموع آن ها 

جهت گردآوري . صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند

اي  مبانی نظري پژوهش از منابع کتابخانه داده ها درزمینه

شد که این مطالعات شامل بررسی مقاالت و تحقیقات   استفاده

موجود و مرتبط با موضوع و همچنین استفاده از اینترنت 

ي در راستا. هاي  جدید می شد جهت دستیابی به یافته

گردآوري اطالعات میدانی نیز از چک لیست طراحی شده 

توسط محقق استفاده شد که چک لیست مذکور حاوي 

جنسیت، سن،  اطالعات آموزشی و جمعیت شناختی از قبیل

هل، سهمیه کنکور، رشته دبیرستان، معدل دیپلم، اوضعیت ت

واحدهاي گذرانیده، واحدهاي افتاده، معدل کل، نوع سکونت 

دانشجویان بود که اطالعات مورد  یمسال مشروطیتعداد ن و

نظر با مراجعه به پرونده آموزشی دانشجویان و نیز سیستم 

 وتحلیل تجزیه جهت. استخراج شد) سما(مدیریت آموزش 

و نیز  )استاندارد انحراف ها، میانگین( یـتوصیف آمار از ها داده

 22Spssآزمون هاي همبستگی و رگرسیون در نرم افزار 

  .گردید فادهاست

ي کمیته ایـن مقـاله برگـرفتـه از طـرح پژوهشـی با کـد

 .باشدمی ZUMS.REC.1394.64اخالق 

  

  ها افتهی

داروسازي  يدانشجوي رشته 294 تعداد این مطالعهدر    

دانشگاه علوم پزشکی زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که از 

  معادل نفر 125 و دختر) درصد 5/57(نفر 169این تعداد 

مربوط به گروه  سنی فراوانی بیشترین. بودند پسر درصد 5/42

در ادامه نتایج مربوط به  .بود) درصد 1/39(  26تا  23 سنی

  .است شده  هیارا 3ول جد مطالعه طی شناختی جمعیت متغیرهاي

  اطالعات جمعیت شناختی مطالعه برحسب فراوانی و درصد فراوانی: 1ل جدو

  رصدد  فراوانی    متغیر

 5/57  169  دختر  جنسیت

 5/42 125  پسر  

  100  294    جمع

  2  6  هلمتا  هلاوضعیت ت

 98 288  مجرد  

  100  294    جمع

 6/29 87 سال 23تا  19 مقطع

 1/39 115 سال 26تا  23  

 3/31 92 سال به باال  26  

 100 294   جمع

  8/41  123  1منطقه   سهمیه کنکور
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  1/38  112  2منطقه   

 3/13 39  3منطقه   

 8/4 14 شاهد و ایثارگر  

 100 294   جمع

  9/46  138  صفر  واحد درسی افتاده

 7/19 58 واحد 5تا  1  

 6/13 40 واحد 10تا  6  

  8/7  23  15تا  11  

  1/4  12  20تا  16  

 8/4 14 واحد 20باالي   

 100  285    جمع

  7/0  2   99/11تا  10  معدل دانشگاه

 7/86 255 99/16تا  12  

 6/12 37 20 تا 17  

 100 294 کل  جمع

 7/1  5  99/11تا  10  معدل دیپلم

 1 3 99/14تا  12  

 3/13 39 99/16تا  15  

  85  234  20تا  17  

 100 278   جمع

  2/92  271  تجربی  رشته دبیرستان

 8/7 23 ریاضی  

 100 294 کل  جمع

  7/86  255  صفر  تعداد نیمسال مشروطی

  1/7  21  بار 1  

  4/3  10  بار 2  

  7/1  5  بار 3  

  1  3  بار  4  

 100 294   جمع

  5/8  25  بومی  نوع سکونت

 5/91 269 غیربومی  

 100 294   جمع
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کـاي   آزمـون با استفاده از  متغیرهاي تحقیق رارابطه  2جدول 

 نشان می دهد با توجه به سطح معناداري بـه دسـت آمـده    دو

معـدل کـل دانشـگاه بـا جنسـیت و معـدل دیـپلم        ارتباط بین 

)01/0<P( ،گرددیید میات.  

  

  نتایج تحلیل  آزمون کاي دو: 2جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  میزان مجذور کاي  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته

  

  

  معدل کل دانشگاه

  001/0  - 413/0**  28/232  جنسیت

  338/0  -056/0  77/820  سهمیه کنکور

 001/0  423/0** 45/38718  معدل دیپلم

  913/0 -006/0  48/208  رشته دبیرستان

  508/0 -039/0  09/235  نوع سکونت

  136/0  078/0  80/2808  سن

  

با توجه به رابطه معنادار دو متغیر جنسیت و معـدل دیـپلم بـا    

معدل کل دانشگاه آزمون رگرسیون جهت تعیـین تـوان تبیـین    

 چندگانـه آزمون رگرسـیون   3جدول . این دو متغیر برقرار شد

. نشـان مـی دهـد   مطالعـه  براي متغیرهاي پیش بین و مالك  را

 و )دختـر (جنسـیت هـاي  همانگونه که مشاهده می شود متغیر 

معـدل کـل   پـیش بینـی کننـده معنـادار      )17-20(معدل دیپلم 

 )دختـر (جنسـیت کـه  بطـوري ). P>001/0(د نمی باش دانشگاه

 33تـا   )17-20(درصـد و متغیـر معـدل دیـپلم     30 تا تواندمی

از واریانس کل معـدل کـل دانشـگاه را در دانشـجویان     درصد 

   .تبیین نماید

  

  براي متغیرهاي پیش بین و مالك گانهرگرسیون چند: 3جدول 

  B  Beta  t  p-value  متغیرهاي پیش بین

  001/0  52/6  -  84/9  ثابت

  001/0  -28/5  -3/0  -806/0  جنسیت

  001/0  65/5  332/0  318/0  معدل دیپلم

 

   حثب

بین  يه به اینکه، هدف از این پژوهش تبیین رابطهبا توج   

 يبر وضعیت تحصیلی دانشجویان رشته موثرعوامل 

داروسازي دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود، لذا شناسایی 

 ،گذارد ثیرمیاعواملی که بر وضعیت تحصیلی دانشجویان ت

هاي حاصل از تجزیه و  نتایج و یافته. باشد ز اهمیت مییحا

آموزشگاهی برخی از عوامل فردي و یرها نشان داد، تحلیل متغ

از  .با وضعیت تحصیلی دانشجویان دارند معناداريارتباط 

ثر در وضعیت تحصیلی دانشجویان متغیر وعوامل مرتبط و م

نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش انجام  .جنسیت بود

 ،)1389(باکویی ،)1389(قریشی امام ،)2002( گرفته در استرالیا

   فیـیوس و )1382( اديـفره  ،)1386( خزائی  ،)1388( فخاریان
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   .)6 - 10و 15( داشت تراستا بوده و مطابق هم) 1382(

خود نشان داد که بین جنسیت  يبراي مثال فخاریان در مطالعه

و وضعیت تحصیلی ارتباط معناداري وجود دارد، در این 

ي وضعیت مطالعه دختران دانشجو در مقایسه با پسران دارا

 يخزائی نیز رابطه يدر مطالعه. بودندتحصیلی مطلوب تري 

معناداري بین جنسیت و وضعیت تحصیلی بدست آمد در این 

مطالعه که بر روي دو گروه از دانشجویان موفق و ناموفق 

انجام شد دانشجویان دختر داراي وضعیت تحصیلی بهتري 

ه دختران ک می دهدبررسی ها نشان . نسبت به پسران بودند

در برخی از رشته ها داراي وضعیت تحصیلی بهتري از پسران 

داروسازي که  يله در بین دانشجویان رشتهااین مس هستند،

 .بسیار محسوس است ،این مطالعه بر روي آن ها انجام گرفته

بطوریکه دانشجویان دختر از نظر معدل، تعداد نیمسال هاي 

رانیده وضعیت مطلوب مشروطی، تعداد واحد هاي افتاده و گذ

از این رو آسیب شناسی این  .تري نسبت به پسران دارند

له با توجه به نتایج بدست آمده مهم و ضروري به نظر امس

  .رسدمی

همچنین معدل دیپلم نیز از عوامل بسیار مهم در پیش بینی 

به طوریکه  ،کیفیت وضعیت تحصیلی دانشجویان بود

ز وضعیت تحصیلی بهتري دانشجویان با معدل دیپلم باال ا

این دانشجویان از نظر واحدهاي افتاده و  .برخوردار بودند

نتایج بدست . تعداد نیمسال مشروطی وضعیت مطلوبی داشتند

، )1389(، باکویی)1389(آمده با نتیجه مطالعات امام قریشی

، )1385(، علیخانی)1385(، منیري)1384(عدالت خواه

، ده )1387(صابرفیروزي ،)1382(، فرهادي)1383(میرزمانی

-14و 16( مطابقت داشت) 1386( ییو خزا) 1383( بزرگی

خود نشان  يعدالت خواه در مطالعهبه عنوان نمونه   .)9،7-5

ثیر امعدل دبیرستان در وضعیت تحصیلی دانشجویان تداده که 

داشته بطوریکه دانشجویان با معدل دبیرستان پایین داراي 

در مطالعه میرزمانی نیز ارتباط . ندباالترین افت تحصیلی هست

معناداري بین معدل دیپلم و وضعیت تحصیلی دانشگاه بدست 

بطوریکه در این مطالعه دانشجویان داراي افت تحصیلی  ،آمد

از . اغلب از دانشجویانی بودند که معدل دیپلم پایینی داشتند

نشانگر اهمیت یادگیري و تحصیل در دوران  طرفی این رابطه

علمی قوي از  يان می باشد دانشجویانی که با پایهدبیرست

در روند تحصیلی  ،دبیرستان وارد دانشگاه می شوندمقطع 

  .خود بسیار موفق ترند

  

  نتیجه گیري

باید خاطرنشان کرد که با بروز فناوري هاي  نهایتدر    

جدید و همچنین دگرگونی فرهنگ ها و جهانی شدن عوامل 

ثیر اموزشی دانشجویان را تحت تو متغیرهاي جدیدي عوامل آ

عواملی که شاید تا کنون از آن ها غفلت شده و  ،قرار می دهند

باعث شده دانشجویان  نشده است و این امر به آن پرداخته

سسات آموزشی دالیل وبدون آنکه م ،هدچار افت تحصیلی شد

ولین امر با بها ولذا باید مس .کرده باشند این امر را شناسایی

 مطالعات میدانی و کیفی به طور عمیق و گستردهدادن به 

شناسایی و برنامه  دانشجویان را تحصیلی وضعیت موارد مرتبط با

زمینه رفع مشکالت آموزشی دانشجویان انجام  ریزي دقیقی در

  .دهند

  

  تقدیر و تشکر

 د مصوبـی با کـرح پژوهشـه از طـرفتـاله برگـن مقـای   

A-11-662-6  الی دانشگاه علوم و تحت حمایت ماست

پژوهشگران بر خود الزم می دانند . فته استرانجام گپزشگی 

 يدانشجویان دانشکدههمچنین  وهمکاران محترم  از تمامی
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  .نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایندداروسازي زنجان که امکان انجام این پژوهش را فراهم 
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Background and Objective: Understanding the factors affecting the students can assist universities in 
achieving their educational mission which is for improving  the quality of students learning and their  
achievement,too. Therefore, this study designed to investigate the factors affecting academic achievement of 
Pharmacy school students. 

Materials and Methods: This study was a cross-sectional study. The statistical population of research are all 
pharmacy students in Zanjan University of Medical Sciences who entered to university from1385 
until1392(either graduated or are being educated). The number of them were 294 people, who studied with 
the census method. The data were extracted from list of variables related to the academic and educational 
records of students. The Data Were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation test and 
multiple regression. 

Results: A total of 294 students, 169 people (57.5%) were female and 125 people (42.5%) were male. The 
highest frequency of age were related to 23 up to 26 (39.1%). Pearson correlation test showed that there are 
significant relationship between: gender variable with number of failed units (r=0.289), gender with 
university average score (r=0.413), gender with the number of probation semester(r=0.137), failed units with 
diploma average score of diploma (r=0.304) and university average score with average score of diploma 
(r=0.423). Also the results of multiple regression showed that gender variables, the number of both failed 
units and passed units and the average score of diploma are the main predictors of academic status. 

Conclusion: Factors that are associated with students' academic achievement has been influential in their 
educational process. Hence to some extent, it s possible to  predict their academic achievement by checking 
these factors on the arrival to universities. 

Keywords: Academic achievement, pharmaceutical, Zanjan University of Medical Sciences. 

 


