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شريعتی*

چكيده
مقدمه :درگیری تحصیلی یکی از عوامل کلیدی مرتبط با موفقیت تحصیلی فراگیران است ،که امروزه به عنوان یک مسأله پژوهشی قابل
توجه در عرصه تحقیقات مرتبط با آموزش پزشکی مطرح است .درگیری تحصیلی بر تعهد درونی و درگیری فعال فراگیران در نیل به
یادگیری متمرکز است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی ایالم انجام شد.
روشها :در این پژوهش توصیفی مقطعی ،جامعه پژوهش کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  7931بودند ( 741نفر)
به صورت تمام شماری وارد پژوهش شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه هولگادو ( )Holgadoشامل  74سؤال در سه حیطه تالش ،اشتیاق
و شیفتگی و فرم سنجش موفقیت تحصیلی دانشجویان بود .روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه قبلی در ایران تایید شده است .تحلیل
اطالعات با استفاده از آمارههای توصیفی و آزمونهای آماری همبستگی اسپیرمن ،منویتنی و کروسکالوالیس انجام شد.
نتايج :در بین ابعاد درگیری تحصیلی ،حیطه اشتیاق ( )3/93±1/88و تالش ( ()3/33±1/81از  4نمره) به ترتیب باالترین و پایینترین
میانگین و انحراف معیار را کسب نمود .همبستگی معناداری بین درگیری تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشجویان مشاهده نداد (-1/130
=< .)rهمچنین رابطه معناداری بین جنسیت با موفقیت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان و سالهای سپری شده تحصیل با
درگیری تحصیلی دانشجویان مشاهده شد (.)P>1/10
نتيجهگيري :بین ابعاد درگیری تحصیلی و موفقیت تحصیلی همبستگی معنادار مشاهده نشد و میزان درگیری تحصیلی در دانشجویان
دختر بیشتر و با افزایش سن و افزایش سال تحصیل کاهش یافت .پیشنهاد میشود از روشهای جذاب و متنوع در آموزش دانشجویان
استفاده شود و از طریق برگزاری دورههای آموزشی برای اساتید جهت کسب مهارتهای بیشتر در مدیریت انگیزشی دانشجویان و فراگیری
روشهای آموزشی جذاب و اثربخش ،میزان درگیری تحصیلی دانشجویان را ارتقا داد.
واژههاي کليدي :درگيري تحصيلي ،موفقيت تحصيلي ،دانشجویان پرستاري
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دانشگاه علوم پزشکی ايالم

جميل صادقيفر و همکاران

رابطه بين درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي در دانشجويان پرستاري

تقویت کيفيت آموزشي و به دنبال آن بهبود عملکرد

گسترش مفهوم درگيري تحصيلي عالقه دارند زیرا بر این

تحصيلي دانشجویان ،محققان حوزه آموزش پزشکي به

عقيدهاند که این سازه ،پيشبينيکننده مهم موفقيت

دنبال بررسي متغيرهاي مرتبط با موفقيت تحصيلي و

تحصيلي فراگيران است( .)8بدین ترتيب ،ميتوان گفت

راهبردهاي مؤثر براي برخورد با نيازهاي تحصيلي و

هنگامي که فراگيران فعاالنه از طریق افکار ،احساسات و

رواني -اجتماعي دانشجویان هستند( .)1در این ميان از

اعمال خود در امور درگير ميشوند ،این امر موفقيت آنها

جمله عوامل مؤثر بر کيفيت آموزش و پيشرفت تحصيلي،

را افزایش داده و از ترک تحصيل آنان جلوگيري

درگيري تحصيلي دانشجویان است(.)2

ميکند(3و9تا.)11

درگيري تحصيلي سازهاي است که براي اولين بار جهت درک

از آنجایي که موفقيت تحصيلي فراگيران ممکن است به

و تبيين افت تحصيلي و شکست تحصيلي مطرح گردید و به

دالیل مختلف و تحت تأثير عوامل گوناگون با مشکل

عنوان پایه و اساسي براي تالشهاي اصالح گرایانه در حوزه

مواجه شود ،بنابراین بررسي عوامل تأثيرگذار بر موفقيت

تربيت مدنظر قرار گرفت( .)3از درگيري تحصيلي تعاریف

تحصيلي یکي از مهمترین و اساسيترین فعاليتها در هر

متعددي به عمل آمده است .در الگوي فين ( ،)Finnدرگيري

نظام آموزشي است ،تنها در این صورت ميتوان با

تحصيلي متشکل از دو مؤلفه رفتاري و عاطفي است ،با این

شناختي دقيق و همه جانبه موفقيت تحصيلي فراگيران را

حال مروري بر تحقيقات جدیدتر نشان ميدهد که درگيري

افزایش داد و از ميزان افت تحصيلي آنان کاست .مالحظه

تحصيلي سازهاي چند بعدي است که متشکل از سه مؤلفه

پژوهشهاي موجود نشان ميدهد که مطالعات زیادي در

رفتاري ،شناختي و انگيزشي است( .)4درگيري تحصيلي

مورد عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي انجام شده و در

بيانگر ورود فعال هر فرد در یک تکليف یا فعاليت است(.)5

هر یک از پژوهشها تعدادي از عوامل مورد بررسي قرار

پژوهشگران تنوعي از شيوههاي مختلف را براي تشریح

گرفته است(.)12

درگيري تحصيلي دانشجویان پيشنهاد کردهاند که این

در بين دانشجویان علوم پزشکي نيز دانشجویان

موضوع گواهي بر پيچيده بودن مفهوم درگيري تحصيلي

پرستاري به واسطه حضور تمام وقت در بخشهاي

دانشجویان است .این مفهوم حداقل داراي دو معناي عمومي

درماني و مواجه بودن با شرایط استرسزا و برخورد با

است .مورد اول به درجهاي از تمایل دانشجویان در پذیرفتن

موقعيتهاي متفاوت درسي نسبت به سایر دانشجویان

و اجابت فرایندها ،ارزشها و قوانين درسي و سازماني

پيراپزشکي ،موقعيت متفاوتي را تجربه ميکنند .با این

اطالق ميشود .معناي دیگر از این مفهوم بر تعهد دروني و

حال ارتباط بين درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي در

درگيري فعال دانشجویان در نيل به یادگيري متمرکز

دانشجویان حوزه علوم پزشکي در ایران تاکنون انجام

است(.)6

نشده است و در سطح دنيا نيز کم مورد توجه بوده است.

در پژوهشهاي بسياري نشان داده شده است که درجات

با این حال نتایج تحقيقات انجام شده در این حوزه از قبيل

باالي موفقيت تحصيلي و مؤلفههاي درگيري تحصيلي

کارمونا ( )Carmonaو همکاران( ،)13مطالعه هولگادو

داراي رابطه قوي است .دویي رات ( )Dupeyratو ماریان

( )Holgadoو مطالعه ژانگ ( )Zhangو همکاران بيانگر

( )Marinéدر پژوهش خود نشان دادند که ميزان تالش

ارتباط و همبستگي معنادار بين درگيري تحصيلي و

فراگيران بر موفقيت تحصيلي داراي اثر مستقيم و مثبت

موفقيت تحصيلي است .اگرچه برخي تحقيقات ارتباط این

است .سطوح باالتر درگيري شناختي با یادگيري بهتر و

دو متغير را تأیيد نکردهاند(14و .)15با توجه به مطالب
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با توجه به نقش روز افزون مراکز دانشگاهي در ارتقا و

سطوح باالتر پيشرفت همبسته است( .)7محققان به

رابطه بين درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي در دانشجويان پرستاري

جميل صادقيفر و همکاران

پيش گفت ،پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين

است .سؤاالت پرسشنامه در طيف ليکرت بود که نمرات

درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي در دانشجویان

صفر براي هرگز تا چهار براي هميشه لحاظ شد .قبل از

پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي ایالم انجام شد.

توزیع پرسشنامهها در ميان نمونه مجوز مورد نياز کسب
شد .نسخه کاغذي پرسشنامه به صورت حضوري توسط

پژوهش حاضر به صورت مقطعي و از نوع توصيفي

شد و در همان زمان نيز جمعآوري گردید .در برخي موارد

مقطعي است که در دانشکده پرستاري دانشگاه علوم

که دانشجو در دسترس نبود ،نسخه الکترونيکي پرسشنامه

پزشکي ایالم در بين دانشجویان شاغل به تحصيل در

براي وي ارسال شد.

رشته پرستاري در سال  1397انجام شد.

جهت بررسي موفقيت تحصيلي از شاخص معدل استفاده

کليه دانشجویان شاغل به تحصيل در رشته پرستاري در

شد .موفقيت تحصيلي به طور عمده با نمره معدل

مقطع کارشناسي در کليه وروديها ،جامعه پژوهش را

اندازهگيري ميشود( .)17در این مطالعه براي سنجش

تشکيل دادند( .)N=140معيار ورود نمونهها انتخاب واحد

موفقيت تحصيلي دانشجویان ،از شاخص معدل ( Grad

دانشجو در نيمسال دوم سال تحصيلي  1395-1396بود.

 )Point Averageاستفاده شد .براي داشتن دادههاي قابل

دانشجویان ميهمان و دانشجویاني که در مرخصي

آزمون ،تنها هنگامي معدل کل محاسبه شد که دانشجو

تحصيلي بودند ،از مطالعه خارج شدند .کليه حجم جامعه

حداقل  %70قبولي در کل واحدهاي انتخاب شده را داشت.

به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند.

شاخص فوق با استفاده از فرمول زیر محاسبه ميشود:

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه داراي دو بخش بود:
در قسمت اول اطالعات مربوط به سن ،جنس ،سالهاي
سپري شده تحصيل ،وضعيت تأهل ،وضعيت اشتغال و
وضعيت سکونت پرسيده شد.
بخش دوم پرسشنامه ،مربوط به درگيري تحصيلي بود.
این پرسشنامه از مطالعه هولگادو ( )14( )Holgadoدر
سال  2013در بين دانشجویان اسپانيایي گرفته شده و پس
از ترجمه و بوميسازي براي دانشجویان ایراني در حوزه
علوم پزشکي ،مورد روایي و پایایي ( )α= 0/93قرار
گرفت( .)16روایي محتوایي و صوري پرسشنامه درگيري
تحصيلي با استفاده از نظرات خبرگان بررسي شد .در این
مطالعه ميانگين نسبت روایي محتوي  0/61به دست آمد.
شاخص روایي محتوایي نيز  0/95تعيين شد .جهت تعيين
اعتبار صوري هر یک از گویهها ،شاخص Impact Score
محاسبه

گردید

(Score=4/29

Impact

.)Mean

پرسشنامه درگيري تحصيلي شامل  14سؤال در سه حيطه
تالش ( 5سؤال) ،اشتياق ( 5سؤال) و شيفتگي ( 4سؤال)
http://ijme.mui.ac.ir

مقياس شاخص ( GPAمعدل) بين  1تا  4است(.)14
عناصر فرمول فوق یعني تعداد واحدهاي گذرانده شده،
تعداد واحدهایي که دانشجو در امتحان نهایي آنها شرکت
کرده است و معدل کل دانشجو از واحد آموزش دانشگاه
گرفته شد.
در خصوص مالحظات اخالقي ،پرسشنامهها بدون نام بود
و رضایت دانشجویان براي تکميل پرسشنامهها به صورت
شفاهي جلب شد .همچنين مجوز دسترسي به اطالعات
دانشجویان در سيستم سما نيز از آموزش کل دانشگاه
علوم پزشکي ایالم دریافت شد.
دادهها پس از کدگذاري در نرمافزار آماري SPSS-21
( )IBM,Armonk,NY, USAوارد شد .در سطح آمار
توصيفي از فراواني ،ميانگين و انحراف معيار براي نشان
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روشها

پژوهشگر در محيط دانشکده در ميان دانشجویان توزیع

جميل صادقيفر و همکاران

رابطه بين درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي در دانشجويان پرستاري

دادن متغيرهاي دموگرافيک و نيز حيطههاي عملکرد

جدول  :1ميانگين و انحراف معيار حيطه هاي درگيري

تحصيلي و درگيري تحصيلي استفاده شد .در سطح آمار

تحصيلي و موفقيت تحصيلي

استنباطي نيز با توجه به نرمال نبودن دادهها ،براي تعيين

تعداد

حداقل

حداکثر

تالش

115

0/00

4/00

2/22±0/87

اسپيرمن جهت بررسي ارتباط بين دو متغير کمي موفقيت

اشتياق

115

0/00

4/00

2/32±0/88

شيفتگي

116

0/20

4/00

2/26±0/80

تحصيلي با درگيري تحصيلي و آزمونهاي من ویتني و

درگيري تحصيلي

114

0/29

4/00

2/28±0/73

رابطه آماري ميان حيطههاي درگيري تحصيلي و موفقيت

انحراف معيار

کروسکال واليس جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي
موفقيت تحصيلي و درگيري تحصيلي با دو متغير جنسيت

نتایج آزمون همبستگي پيرسون ارتباط معناداري بين درگيري

و سال تحصيلي استفاده شد.

تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانشجویان نشان نداد .این رابطه
در بين حيطههاي درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي نيز

نتايج

معنادار نبود .از طرفي بين حيطههاي درگيري تحصيلي با هم

از مجموع  140پرسشنامه توزیع شده ،تعداد  116نفر

و نيز بين هر یک از حيطهها با مجموع درگيري تحصيلي

پرسشنامه را تکميل و بازگشت دادند (=%82نرخ بازگشت).

همبستگي معناداري مشاهده شد(جدول .)2

اکثر شرکت کنندگان در مطالعه ( )%59دختر و مجرد (96/6
درصد) بودند که حدود دو سوم آنها ساکن خوابگاههاي
دانشجویي بودند 50 .درصد دانشجویان سني کمتر از 20
سال و اکثریت آنها در سال تحصيلي اول ( 49/درصد)
قرار داشتند.
نتایج بررسي سه حيطه درگيري تحصيلي نشان داد که
حيطه اشتياق باالترین ميانگين و انحراف معيار
( ) 2/32± 0/ 88و حيطه تالش پایين ترین ميانگين و
انحراف معيار ( ) 2/22± 0/ 87را کسب نمود .براي متغير
درگيري تحصيلي ميانگين و انحراف معيار 2/28± 0/ 73
به دست آمد(جدول.) 1
در مورد متغير معدل دانشجویان مورد بررسي که به
عنوان معيار موفقيت تحصيلي در نظر گفته شده اس ت،
نيز به صورت ميانگين مقدار  15/ 05±1/62به دست آمد.

جدول :2بررسي همبستگي بين درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي
متغير
موفقيت تحصيلي

ضریب همبستگي

تالش

اشتياق

شيفتگي

درگيري تحصيلي

-0/143

-0/042

-0/061

-0/096
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متغير

ميانگين و
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0/129

ضریب همبستگي

**0/667

**0/665

**0/902

P value

0/0001

0/0001

0/0001

ضریب همبستگي

**0/566

**0/811

P value

0/0001

0/0001

P value
تالش

اشتياق

**0/864

ضریب همبستگي

شيفتگي

0/000

P value

**سطح معني داري کمتر از 0/05

بر اساس آزمون کروسکال واليس ارتباط معناداري بين

موفقيت تحصيلي و درگيري تحصيلي دانشجویان وجود

سالهاي سپري شده تحصيل و درگيري تحصيلي

دارد به گونهاي که ميانگين درگيري تحصيلي و حيطههاي

دانشجویان مشاهده شد به گونهاي که ميانگين درگيري

آن در دانشجویان دختر بيشتر از دانشجویان پسر بود،

تحصيلي به دست آمده براي دانشجویان سال دوم و سوم

اگرچه موفقيت تحصيلي دانشجویان پسر باالتر بود(جدول

بيشتر از دانشجویان سال اول و چهارم بود .همچنين با

.)3

توجه به آزمون من ویتني رابطه معناداري بين جنسيت با
جدول  :3رابطه درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي به تفکيک سال تحصيل و جنسيت
تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين ±انحراف معيار

سال اول

57

0/00

3/60

1/97±0/90

سال دوم

29

1/40

4/00

2/75±0/71

سال سوم

18

1/40

3/80

2/32±0/68

سال چهارم

11

0/60

3/00

1/96±0/87

سال اول

56

0/00

4/00

2/17±0/84

سال دوم

29

1/25

4/00

2/58±0/76

سال سوم

18

0/50

4/00

2/19±0/87

سال چهارم

12

0/50

3/25

1/95±0/90

سال اول

57

0/20

3/60

2/11±0/87

سال دوم

29

1/80

4/00

2/76±0/57

سال سوم

18

1/20

3/40

2/22±0/56

سال چهارم

12

0/80

2/80

1/80±0/72

سال اول

56

0/29

3/57

2/09±0/73

سال دوم

29

1/71

4/00

2/78±0/59

سال سوم

18

1/21

3/71

2/25±0/63

سال چهارم

11

1/07

2/79

1/94±0/65

سال اول

57

9/31

18/13

15/17±1/62

سال دوم

29

13/43

16/70

15/07±1/07

سال سوم

18

9/76

19/11

14/51±2/17

متغير

تالش

اشتياق

شيفتگي

درگيري تحصيلي

موفقيت تحصيلي

تفکيک

http://ijme.mui.ac.ir

آماره

16/05

14/38

17/61

19/01

3/18

p-value

*0/001

*0/002

*0/001

*0/000

*0/364

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /آبان 021 / )02( 02 :9911

Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 19:27 +0330 on Friday December 3rd 2021

0/658

0/515

0/309
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تالش

شيفتگي
درگيري تحصيلي
موفقيت تحصيلي

سال چهارم

12

12/62

18/11

15/28±1/78

دختر

47

0/00

4/00

2/57±0/83

پسر

68

0/00

3/60

1/98±0/83

دختر

47

1/50

4/00

2/73±0/69

پسر

68

0/00

3/75

2/04±0/88

دختر

47

0/20

4/00

2/57±0/79

پسر

69

0/80

3/60

2/05±0/74

دختر

47

1/00

4/00

2/61±0/67

پسر

67

0/29

3/50

2/04±0/69

دختر

47

9/31

17/28

14/64±1/31

پسر

69

9/76

19/11

15/34±1/75

922

**0/000

885/5

**0/000

995

**0/000

852

**0/000

1214

**0/022

* آزمون کروسکال واليس ** آزمون من ویتني

نتایج بررسي رابطه بين درگيري تحصيلي و موفقيت

معنادار مشاهده نشد .همسو با نتایج مطالعه حاضر ،نتایج

تحصيلي نشان داد بين این دو متغير و وضعيت سکونت

مطالعه هولگادو و همکاران در بين دانشجویان علوم

دانشجویان رابطه معناداري مشاهده نشد و خوابگاهي و

پزشکي نيز وجود این ارتباط را قوي ارزیابي نکرد(.)14

غيرخوابگاهي بودن دانشجویان بر درگيري و موفقيت

نتایج مطالعه قدم پور و همکاران نيز ارتباط معناداري بين

تحصيلي دانشجویان بيتأثير بوده است .همچنين ارتباط

درگيري تحصيلي و عملکرد تحصيلي در بين دانشجویان

معناداري بين عملکرد تحصيلي و درگيري تحصيلي و

دانشگاه علوم پزشکي لرستان مشاهده نکرد( .)18بر خالف

متغير سن دانشجویان مشاهده نشد.

نتایج مطالعه حاضر ،نتایج مطالعات مک نيل ( )McNealدر
کشور امریکا( ،)19ژانگ ( )Zhangو همکاران در کشور

بحث

چين( )15و کاسترو ( )Castroو همکاران در یک مطالعه

هدف از مطالعه حاضر بررسي رابطه بين درگيري

مروري( )20نشان دادند که ارتباط معناداري بين درگيري

تحصيلي و موفقيت تحصيلي در دانشجویان پرستاري

تحصيلي و موفقيت تحصيلي وجود ندارد .در خصوص

دانشگاه علوم پزشکي ایالم بود .بر اساس نتایج ميانگين

نتایج مطالعه حاضر و اختالف آن با برخي مطالعات

نمرهي درگيري تحصيلي و ابعاد آن و همچنين معدل

ميتواند عنوان نمود ممکن است معدل به تنهایي معيار

دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط بود .در بين سه

مناسبي براي سنجش موفقيت تحصيلي نباشد و استفاده

بعد تالش ،اشتياق و شيفتگي باالترین ميانگين مربوط به

از معدل براي سنجش موفقيت تحصيلي نتواند تأثير سایر

بعد اشتياق بود .همسو با نتایج مطالعه حاضر ،مطالعه

عوامل محيطي و شخصي را به درستي نشان دهد .درگيري

کارمونا ( )Carmonaو همکاران در بين دانشجویان دوره

تحصيلي به تنهایي و بدون توجه به سایر عوامل محيطي

کارشناسي در کشور شيلي( )13و مطالعه هولگادو در بين

نميتواند پيشبيني کنندهي مناسبي براي موفقيت تحصيلي

دانشجویان علوم پزشکي در کشور اسپانيا نيز نشان داد

باشد .علت ناسازگاري یافتههاي این مطالعه با مطالعات

باالترین ميانگين مربوط به بعد اشتياق بوده است(.)14

موجود ممکن است به علت تفاوت معيار مورد اندازهگيري

بين ابعاد درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي همبستگي

براي موفقيت تحصيلي ،تفاوت در جامعه پژوهش ،تفاوت
در ابزار سنجش درگيري تحصيلي و باالخره حجم محدود
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جميل صادقيفر و همکاران

رابطه بين درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي در دانشجويان پرستاري

در مطالعه حاضر بين جنسيت با درگيري تحصيلي و

تحصيلي و موفقيت تحصيلي همبستگي معنادار مشاهده

موفقيت تحصيلي ارتباط معناداري مشاهده شد و

نشد .ممکن است معدل به تنهایي معيار مناسبي براي

دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر درگيري

سنجش موفقيت تحصيلي نباشد و استفاده از معدل براي

تحصيلي باالتري داشتند .در مطالعه هولگادو و همکاران نيز

سنجش موفقيت تحصيلي نتواند تأثير سایر عوامل محيطي

ميزان درگيري تحصيلي در بين دانشجویان دختر بيشتر از

و شخصي را به درستي نشان دهد .ميزان درگيري

دانشجویان پسر بود( .)14این مسأله ممکن است به دليل

تحصيلي در دانشجویان دختر بيشتر ولي معدل در

تفاوت در شرایط روحي رواني دانشجویان دختر و همچنين

دانشجویان پسر بيشتر بود .پيشنهاد ميشود از روشهاي

تفاوت در ميزان تأثير متغيرهاي محيطي مداخلهگر بر

جذاب و متنوع در آموزش دانشجویان استفاده شود و

دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر باشد.

بيشتر دانشجویان را در فرآیند آموزش درگير نمود.

همچنين درگيري تحصيلي دانشجویان سال دوم و سوم

همچنين از آنجایي که ميانگين نمره درگيري تحصيلي و

باالتر از سال اول و چهارم بوده است .همچنين علت پایين

معدل دانشجویان در حد متوسط است ،لذا پيشنهاد ميشود

بودن نمره درگيري تحصيلي در دانشجویان سالهاي اول

از طریق برگزاري دورههاي آموزشي براي اساتيد جهت

و آخر ممکن است به علت این که دانشجویان سال اول

کسب مهارتهاي بيشتر در مدیریت انگيزشي دانشجویان

دروس عمومي دارند و هنوز وارد دروس تخصصي نشده

و فراگيري روشهاي آموزشي جذاب و اثربخش ،ميزان

و هنوز به درک کاملي از درگيري تحصيلي نرسيدهاند.

درگيري تحصيلي دانشجویان را ارتقا داد .لحاظ نمودن

سال آخر نيز براي این که دانشجویان کامل در عرصه

موفقيت تحصيلي دانشجویان در نمره ارزشيابي اساتيد

هستند و بيشتر تمرکز دانشجویان بر کارآموزي متمرکز

ميتواند منجر به توجه بيشتر اساتيد بر ميزان اشتياق

است تا درگيريهاي تحصيلي .البته در این خصوص نباید

دانشجویان به تحصيل و مطالعه گردد .در نتيجه پيشنهاد

تأثير سایر عوامل بيروني از قبيل شرایط بازار کار و

ميشود از این طریق ميزان تعامل اساتيد با دانشجویان و

تصور دانشجویان از آیندهي شغلي را نادیده گرفت.

ميزان تمایل و درگيري دانشجویان به مطالعه را ارتقا داد.

از جمله محدودیتهاي مطالعه حاضر ميتوان به تک
گروهي بودن نمونههاي مورد تحقيق که صرفاً رشته

قدرداني

پرستاري بودند ،اشاره نمود که در تعميم نتایج به شایر

بدین وسيله پژوهشگران مراتب تشکر خود را از مدیریت

رشتهها باید جانب احتياط را رعایت نمود .اگرچه کل جامعه

آموزش دانشگاه علوم پزشکي ایالم و کليه دانشجویان

مورد پژوهش به صورت سرشماري وارد مطالعه شد اما

پرستاري شرکت کننده در این پژوهش به عمل ميآورند.

حجم پایين نمونه نيز یکي از محدودیتهاي مطالعه است.

این مطالعه مستخرج از پایان نامه کارشناسي ارشد رشته
آموزش پزشکي از دانشکده مجازي دانشگاه علوم پزشکي
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Exploring the Relationship between Academic Engagement and
Achievement among Nursing Students of Ilam University of Medical
Sciences
Jamil Sadeghifar1, Mohamadkarim Bahadori2, Mehdi Raadabadi3, Mohamad Shariati4
Abstract
Introduction: Academic engagement is one of the key factors related to the academic achievement of students,
which is considered as a significant research issue in higher education. Academic engagement focuses on the
internal commitment and active involvement of students in access to learning. This study endeavored to
explore the relationship between academic engagement and achievement among nursing students of Ilam
University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional descriptive was conducted in school of nursing in Ilam University of Medical
Sciences. The population was all nursing students in 2018 (140 students) who completed and returned 116
questionnaires. The data collection instrument was a questionnaire taken from an external questionnaire
including 14 questions in three dimensions of Vigor, Dedication, and Absorption. Besides, a researcher-made
questionnaire was developed to measure students' academic achievement. Data was analyzed using descriptive
statistics and correlation tests of Spearman, Manwitney and Kroskalwalis.
Results: Among the dimensions of academic engagement, the dimension of Dedication (2.32±0.88) and Vigor
(2.22±0.87) had the highest and lowest mean and standard deviation, respectively. There was no significant
correlation between academic engagement and students' academic achievement (r=0.096). There was a
significant relationship between gender with academic achievement and engagement and the years spent
studying with students' academic involvement P <0.05).
Conclusion: There was no significant correlation between the dimensions of academic engagement and Grad
Point Average and the rate of academic engagement in female students was higher and decreased with age and
increased the length (years) of study. It is suggested that interesting and varied methods need to be used for
teaching and learning students. Similarly, holding training courses for professors to gain more skills in
motivational management of students and learning attractive and effective teaching methods seems to be
needed to promote students' academic engagement.
Keywords: Academic Engagement, Academic Achievement, Nursing Student
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