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 مقاله پژوهشی 

 

رابطه بين درگيري تحصيلی و موفقيت تحصيلی در دانشجويان پرستاري 
 دانشگاه علوم پزشکی ايالم 

 
 *یعتي، محمد شريرعدآباد ي، مهديبهادر ميفر، محمدکریصادق ليجم

 

 

 چكيده

أله پژوهشی قابل مس کیکه امروزه به عنوان  است، رانیمرتبط با موفقیت تحصیلی فراگ یدیاز عوامل کل یکی یلیتحص یریدرگمقدمه: 

ر نیل به د رانیبر تعهد درونی و درگیری فعال فراگ یلیتحص یریمطرح است. درگ یتوجه در عرصه تحقیقات مرتبط با آموزش پزشک
یادگیری متمرکز است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه 

 شد.علوم پزشکی ایالم انجام 

نفر(  741بودند ) 7931سال  در المیا یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو هیجامعه پژوهش کل ،مقطعیتوصیفی پژوهش در این ها: روش

 اقیدر سه حیطه تالش، اشت سؤال 74شامل  (Holgado) دوهولگا رسشنامهاطالعات پ ی. ابزار گردآوربه صورت تمام شماری وارد پژوهش شدند

 لیحلت روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه قبلی در ایران تایید شده است.  و فرم سنجش موفقیت تحصیلی دانشجویان بود. یفتگیو ش
 انجام شد. سیوالو کروسکال یتنیومن رمن،یهمبستگی اسپ یآمار یهاو آزمون یفیتوص یهااطالعات با استفاده از آماره

ترین نییو پا نیباالتر بترتی به نمره( 4) از (33/3±81/1) تالش و( 93/3±88/1) اقیاشت طهیح ،یلیتحص یریابعاد درگ نیدر ب نتايج:

-130/1) اهده ندادمش انیدانشجو یلیتحص تیو موفق یلیتحص یریدرگ نیب یدارمعنا یرا کسب نمود. همبستگ اریو انحراف مع نیانگیم
=<rبا  لیحصشده ت یسپر یهاسالو  انیدانشجو یلیتحص یریو درگ یلیتحص تیبا موفق تیجنس نیب یدارمعنارابطه  نی(. همچن

 (.P<10/1) مشاهده شد انیدانشجو یلیتحص یریدرگ

 انیدر دانشجو یلیتحص یریدرگ زانیمشاهده نشد و م دارمعنا یهمبستگ یلیتحص تیو موفق یلیتحص یریابعاد درگ نیبگيري: نتيجه

 انیجذاب و متنوع در آموزش دانشجو یهااز روش شودیم شنهادی. پافتیکاهش  لیسال تحص شیسن و افزا شیو با افزا تربیشدختر 
 یریو فراگ انیدانشجو یزشیانگ تیریدر مد تربیش یهاجهت کسب مهارت دیاسات یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار قیاستفاده شود و از طر

 داد.ارتقا را  انیدانشجو یلیتحص یریدرگ زانیجذاب و اثربخش، م یآموزش یهاروش

 

 يپرستار انیدرگيري تحصيلي، موفقيت تحصيلي، دانشجوهاي کليدي: واژه
 093تا  022 (:02)02؛ 9311علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

 
 

                                                 
دانشکده  ،یاجتماع یگروه پزشک ،)دانشیار( یعتیمحمد شردکتر : نویسنده مسؤول *

  shariati@tums.ac.ir ران،یتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک

گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم )دانشیار(،  فریصادق لیجمدکتر 

 میمحمدکردکتر (؛ jamil.sadeghifar@gmail.comایران. ) الم،یا الم،یا یپزشک

اهلل، تهران، ایران.  هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتی، مرکز تحقی)استاد(بهادر

 مقدمه

(bahadori_57@yahoo.com ؛)مرکز  دانشجوی دکتری تخصصی، ،یرعدآباد یمهد

تهران، تهران، ایران.  یدانشگاه علوم پزشک ان،یدانشجو یعلم یهاپژوهش

(mehdiraadabadi@gmail.com) 

 5/5/99 تاریخ پذیرش: ،7/0/99، تاریخ اصالحیه: 02/1/99 مقاله: دریافت تاریخ
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در ارتقا و  يبا توجه به نقش روز افزون مراکز دانشگاه

و به دنبال آن بهبود عملکرد  يآموزش تيفيک تیتقو

به  يمحققان حوزه آموزش پزشک ان،یدانشجو يليتحص

 و يليتحص تيمرتبط با موفق يرهايمتغ يدنبال بررس

و  يليتحص يازهايبرخورد با ن يمؤثر برا يراهبردها

از  انيم نی(. در ا1)هستند انیودانشج ياجتماع -يروان

 ،يليتحص شرفتيآموزش و پ تيفيبر ک مؤثرجمله عوامل 

 (.2است) انیدانشجو يليتحص يريدرگ

بار جهت درک  نياول ياست که برااي سازه يليتحص يريدرگ

و به  دیمطرح گرد يليو شکست تحص يليافت تحص نييو تب

در حوزه  انهیاصالح گرا يهاتالش يبرا يو اساس هیعنوان پا

 فیتعار يليتحص يري(. از درگ3مدنظر قرار گرفت) تيترب

 يريدرگ ،(Finn) نيف يبه عمل آمده است. در الگو يمتعدد

 نیاست، با ا يو عاطف يه رفتارمؤلفمتشکل از دو  يليتحص

 يريکه درگدهد مي نشان دتریجد قاتيبر تحق يحال مرور

 همؤلفاست که متشکل از سه  يچند بعداي سازه يليتحص

 يليتحص يريدرگ (.4است) يزشيو انگ يشناخت ،يرفتار

(. 5)است تيفعال ای فيتکل کیورود فعال هر فرد در  انگريب

ي مختلف را براي تشریح هاتنوعي از شيوه نپژوهشگرا

که این اند درگيري تحصيلي دانشجویان پيشنهاد کرده

موضوع گواهي بر پيچيده بودن مفهوم درگيري تحصيلي 

دانشجویان است. این مفهوم حداقل داراي دو معناي عمومي 

از تمایل دانشجویان در پذیرفتن اي است. مورد اول به درجه

و قوانين درسي و سازماني  هاارزش ها،و اجابت فرایند

و شود. معناي دیگر از این مفهوم بر تعهد دروني مي اطالق

درگيري فعال دانشجویان در نيل به یادگيري متمرکز 

 .(6است)

شده است که درجات نشان داده  ياريبس يهاپژوهش در

 يليتحص يريدرگ يهاهمؤلفموفقيت تحصيلي و  يباال

 انیو مار( Dupeyrat)رات  یياست. دو يرابطه قو يدارا

(Mariné )تالش  زانيدر پژوهش خود نشان دادند که م

ثبت و م مياثر مستق يبر موفقيت تحصيلي دارا رانيفراگ

و  بهتر يريادگیبا  يشناخت يرياست. سطوح باالتر درگ

(. محققان به 7همبسته است) شرفتيسطوح باالتر پ

 نیا بر رایعالقه دارند ز يليتحص يريگسترش مفهوم درگ

 تيکننده مهم موفقينيبشيسازه، پ نیکه ااند دهيعق

گفت  توانيم ب،يترت نی(. بد8است) رانيفراگ يليتحص

افکار، احساسات و  قیفعاالنه از طر رانيکه فراگ يهنگام

آنها  تيامر موفق نیشوند، امي ريخود در امور درگ اعمال

 يريآنان جلوگ ليداده و از ترک تحص شیرا افزا

 (. 11تا9و3کند)مي

 ممکن است به رانيکه موفقيت تحصيلي فراگ یيآنجا از

عوامل گوناگون با مشکل  تأثيرمختلف و تحت  لیدال

ت بر موفقي گذارتأثيرعوامل  يبررس نیمواجه شود، بنابرا

ر هر د هاتيفعالترین يو اساسترین از مهم يکیتحصيلي 

توان با مي صورت نیاست، تنها در ا ينظام آموزش

را  انريو همه جانبه موفقيت تحصيلي فراگ قيدق يشناخت

آنان کاست. مالحظه  يليافت تحص زانيداد و از م شیافزا

در  يادیدهد که مطالعات زمي موجود نشان يهاپژوهش

مورد عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي انجام شده و در 

قرار  ياز عوامل مورد بررس يتعداد هااز پژوهش کیهر 

 (.12گرفته است)

 انیدانشجو زين يعلوم پزشک انیدانشجو نيب در

 يهابه واسطه حضور تمام وقت در بخش يپرستار

زا و برخورد با استرس طیو مواجه بودن با شرا يدرمان

 انیدانشجو رینسبت به سا يمتفاوت درس يهاتيموقع

 نیکنند. با امي را تجربه يمتفاوت تيموقع ،يراپزشکيپ

 و موفقيت تحصيلي در يليحال ارتباط بين درگيري تحص

دانشجویان حوزه علوم پزشکي در ایران تاکنون انجام 

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

 ليحوزه از قب نیانجام شده در ا قاتيتحق جیحال نتا نیبا ا

(، مطالعه هولگادو 13و همکاران) (Carmona) کارمونا

(Holgado ) و مطالعه ژانگ(Zhang ) انگريهمکاران بو 

و  يليتحص يريدرگ نيدار بمعنا يهمبستگارتباط و 

 نیارتباط ا قاتيتحق ي. اگرچه برخاست يليتحص تيموفق

مطالب  (. با توجه به15و14اند)نکرده تأیيدرا  ريدو متغ
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رابطه بين  يگفت، پژوهش حاضر با هدف بررس شيپ

درگيري تحصيلي و موفقيت تحصيلي در دانشجویان 

 شد.ایالم انجام  شکيپرستاري در دانشگاه علوم پز

 

 هاروش

توصيفي  نوع از و مقطعي صورت به حاضر پژوهش

 علوم دانشگاه پرستاري دانشکده در که است مقطعي

 در تحصيل به شاغل دانشجویان بين در ایالم پزشکي

 .شد انجام 1397سال  در پرستاري رشته

ر د کليه دانشجویان شاغل به تحصيل در رشته پرستاري

جامعه پژوهش را  ،هامقطع کارشناسي در کليه ورودي

انتخاب واحد  ها(. معيار ورود نمونه=140N)دادندتشکيل 

. بود 1395-1396سال تحصيلي  دومدانشجو در نيمسال 

دانشجویان ميهمان و دانشجویاني که در مرخصي 

کليه حجم جامعه حصيلي بودند، از مطالعه خارج شدند. ت

  ند.به صورت سرشماري وارد مطالعه شد

: دو بخش بودپرسشنامه داراي ابزار گردآوري اطالعات 

ي هاسال، در قسمت اول اطالعات مربوط به سن، جنس

 و ، وضعيت اشتغالتأهلسپري شده تحصيل، وضعيت 

 .شدپرسيده  وضعيت سکونت

درگيري تحصيلي بود.  مربوط بهبخش دوم پرسشنامه، 

در  (14) (Holgado) هولگادو از مطالعه این پرسشنامه

در بين دانشجویان اسپانيایي گرفته شده و پس  2013سال 

در حوزه  ي براي دانشجویان ایرانيسازاز ترجمه و بومي

قرار ( α= 93/0) روایي و پایایيعلوم پزشکي، مورد 

پرسشنامه درگيري . روایي محتوایي و صوري (16)گرفت

ین در ا با استفاده از نظرات خبرگان بررسي شد.تحصيلي 

به دست آمد.  61/0ميانگين نسبت روایي محتوي  مطالعه

تعيين شد. جهت تعيين  95/0شاخص روایي محتوایي نيز 

 Impact Score، شاخص هااعتبار صوري هر یک از گویه

(. =29/4Mean Impact Score) محاسبه گردید

در سه حيطه  سؤال 14شامل  پرسشنامه درگيري تحصيلي

 (سؤال 4) شيفتگي( و سؤال 5) اشتياق(، سؤال 5) تالش

ت پرسشنامه در طيف ليکرت بود که نمرات سؤاال. است

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

در ميان نمونه مجوز مورد نياز کسب  هاتوزیع پرسشنامه

شد. نسخه کاغذي پرسشنامه به صورت حضوري توسط 

پژوهشگر در محيط دانشکده در ميان دانشجویان توزیع 

. در برخي موارد گردید آوريجمعشد و در همان زمان نيز 

نسخه الکترونيکي پرسشنامه  نبود،که دانشجو در دسترس 

  براي وي ارسال شد.

موفقيت تحصيلي از شاخص معدل استفاده جهت بررسي 

با نمره معدل  طور عمدهه بموفقيت تحصيلي شد. 

این مطالعه براي سنجش (. در 17شود)ميگيري اندازه

 Gradمعدل ) از شاخصموفقيت تحصيلي دانشجویان، 

Point Average ي قابل هابراي داشتن داده شد.( استفاده

آزمون، تنها هنگامي معدل کل محاسبه شد که دانشجو 

 .داشتقبولي در کل واحدهاي انتخاب شده را  %70حداقل 

 شود:مي شاخص فوق با استفاده از فرمول زیر محاسبه

 

 
 

 (.14)است 4تا  1 )معدل( بين GPAمقياس شاخص 

 شده، گذرانده واحدهاي تعداد یعني فوق فرمول عناصر

 شرکت آنها هایين امتحان در دانشجو که واحدهایي تعداد

 دانشگاه آموزش واحد از دانشجو کل معدل و است کرده

 .شد گرفته

 بود نام بدون هادر خصوص مالحظات اخالقي، پرسشنامه

 تصور به هاپرسشنامه تکميل براي دانشجویان رضایت و

 اطالعات به همچنين مجوز دسترسي .شد جلب شفاهي

نيز از آموزش کل دانشگاه  سما سيستم در دانشجویان

 علوم پزشکي ایالم دریافت شد.

 SPSS-21آماري  افزارنرمگذاري در پس از کد هاداده

(IBM,Armonk,NY, USA ) وارد شد. در سطح آمار

توصيفي از فراواني، ميانگين و انحراف معيار براي نشان 
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ي عملکرد هاحيطه دادن متغيرهاي دموگرافيک و نيز

تحصيلي و درگيري تحصيلي استفاده شد. در سطح آمار 

ن ، براي تعييهااستنباطي نيز با توجه به نرمال نبودن داده

 ي درگيري تحصيلي و موفقيتهارابطه آماري ميان حيطه

ي ناپارامتریک ضریب همبستگي هاتحصيلي از آزمون

اسپيرمن جهت بررسي ارتباط بين دو متغير کمي موفقيت 

ي من ویتني و هادرگيري تحصيلي و آزمونتحصيلي با 

کروسکال واليس جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي 

 تحصيلي با دو متغير جنسيت درگيري و تحصيلي موفقيت

 و سال تحصيلي استفاده شد. 

 

 نتايج

نفر  116پرسشنامه توزیع شده، تعداد  140از مجموع 

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

 6/96مجرد ) دختر و( %59) مطالعه در کنندگان شرکت اکثر

 يهاخوابگاه ساکن هاآن سوم دو درصد( بودند که حدود

 20از  ترکمدرصد دانشجویان سني  50 .بودند دانشجویي

درصد(  49در سال تحصيلي اول )/ هاسال و اکثریت آن

 .قرار داشتند

 هک داد نشان تحصيلي درگيري حيطه سه بررسي نتایج

 معيار انحراف و ميانگين باالترین اشتياق حيطه

 و ميانگين ترینپایين تالش حيطه و (88/0±32/2)

 متغير براي نمود. کسب را (22/2±87/0) معيار انحراف

 28/2±73/0 معيار انحراف و ميانگين تحصيلي درگيري

 (.1)جدولآمد دست به

 به که بررسي مورد دانشجویان معدل متغير مورد در

 ت،اس شده گفته نظر در تحصيلي موفقيت معيار عنوان

 آمد. دست به 05/15±62/1 مقدار ميانگين صورت به نيز

 درگيري هايحيطه معيار انحراف و ميانگين: 1جدول 

 تحصيلي موفقيت و تحصيلي

 حداکثر حداقل تعداد متغير
 و ميانگين

 معيارانحراف 

 22/2±87/0 00/4 00/0 115 تالش

 32/2±88/0 00/4 00/0 115 اشتياق

 26/2±80/0 00/4 20/0 116 شيفتگي

 28/2±73/0 00/4 29/0 114 درگيري تحصيلي

  

 گيريدر بين داريمعنا ارتباط پيرسون همبستگي آزمون نتایج

 رابطه این نداد. نشان دانشجویان تحصيلي موفقيت و تحصيلي

 يزن تحصيلي موفقيت و تحصيلي درگيري يهاحيطه بين در

 هم با تحصيلي درگيري يهاحيطه بين طرفي از نبود. دارمعنا

 تحصيلي درگيري مجموع با هاحيطه از یک هر بين نيز و

 (.2 شد)جدول مشاهده معناداري همبستگي

 

 تحصيلي موفقيت و تحصيلي درگيري بين همبستگي بررسي :2جدول

 درگيري تحصيلي شيفتگي اشتياق تالش متغير

 -096/0 -061/0 -042/0 -143/0 ضریب همبستگي موفقيت تحصيلي
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05/0از  ترکم **سطح معني داري

داري بين معنابر اساس آزمون کروسکال واليس ارتباط 

ي سپري شده تحصيل و درگيري تحصيلي هاسال

که ميانگين درگيري اي مشاهده شد به گونهدانشجویان 

تحصيلي به دست آمده براي دانشجویان سال دوم و سوم 

از دانشجویان سال اول و چهارم بود. همچنين با  تربيش

 اب جنسيت بين داريمعنا توجه به آزمون من ویتني رابطه

 ودوج دانشجویان تحصيلي درگيري و تحصيلي موفقيت

 يهاو حيطه تحصيلي درگيري نگينميا کهاي گونه به دارد

 بود، پسر دانشجویان از تربيش دختر دانشجویان در آن

دول بود)ج باالتر پسر دانشجویان تحصيلي موفقيت اگرچه

3.) 

 

 جنسيت و تحصيل سال تفکيک به تحصيلي موفقيت و تحصيلي درگيري رابطه :3 جدول

P value 129/0 658/0 515/0 309/0 

 تالش
 902/0** 665/0** 667/0**  ضریب همبستگي

P value  0001/0 0001/0 0001/0 

 اشتياق
 811/0** 566/0**   ضریب همبستگي

P value   0001/0 0001/0 

 شيفتگي
 864/0**    ضریب همبستگي

P value    000/0 

 p-value آماره انحراف معيار ±ميانگين حداکثر حداقل تعداد تفکيک متغير

 تالش

 97/1±90/0 60/3 00/0 57 سال اول

05/16 *001/0 
 75/2±71/0 00/4 40/1 29 سال دوم

 32/2±68/0 80/3 40/1 18 سال سوم

 96/1±87/0 00/3 60/0 11 سال چهارم

 اشتياق

 17/2±84/0 00/4 00/0 56 سال اول

38/14 *002/0 
 58/2±76/0 00/4 25/1 29 سال دوم

 19/2±87/0 00/4 50/0 18 سال سوم

 95/1±90/0 25/3 50/0 12 سال چهارم

 شيفتگي

 11/2±87/0 60/3 20/0 57 سال اول

61/17 *001/0 
 76/2±57/0 00/4 80/1 29 سال دوم

 22/2±56/0 40/3 20/1 18 سال سوم

 80/1±72/0 80/2 80/0 12 سال چهارم

 درگيري تحصيلي

 09/2±73/0 57/3 29/0 56 سال اول

01/19 *000/0 
 78/2±59/0 00/4 71/1 29 سال دوم

 25/2±63/0 71/3 21/1 18 سال سوم

 94/1±65/0 79/2 07/1 11 سال چهارم

 موفقيت تحصيلي

 17/15±62/1 13/18 31/9 57 سال اول

 07/15±07/1 70/16 43/13 29 سال دوم 364/0* 18/3

 51/14±17/2 11/19 76/9 18 سال سوم
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 ** آزمون من ویتني سيکروسکال وال* آزمون 

 

نتایج بررسي رابطه بين درگيري تحصيلي و موفقيت 

متغير و وضعيت سکونت  تحصيلي نشان داد بين این دو

داري مشاهده نشد و خوابگاهي و معنادانشجویان رابطه 

درگيري و موفقيت غيرخوابگاهي بودن دانشجویان بر 

 همچنين ارتباط بوده است. تأثيربي تحصيلي دانشجویان

 و تحصيلي درگيري و تحصيلي عملکرد داري بينمعنا

 متغير سن دانشجویان مشاهده نشد.

 

 بحث

 درگيري بين رابطه هدف از مطالعه حاضر بررسي

 پرستاري دانشجویان در تحصيلي موفقيت و تحصيلي

ایالم بود. بر اساس نتایج ميانگين  پزشکي علوم دانشگاه

ي درگيري تحصيلي و ابعاد آن و همچنين معدل نمره

متوسط بود. در بين سه دانشجویان مورد مطالعه در حد 

بعد تالش، اشتياق و شيفتگي باالترین ميانگين مربوط به 

با نتایج مطالعه حاضر، مطالعه  سوهمبعد اشتياق بود. 

ان در بين دانشجویان دوره و همکار( Carmona)کارمونا 

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

دانشجویان علوم پزشکي در کشور اسپانيا نيز نشان داد 

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

ستگي همب تحصيلي بين ابعاد درگيري تحصيلي و موفقيت

یج مطالعه حاضر، نتایج با نتا سوهمدار مشاهده نشد. معنا

و همکاران در بين دانشجویان علوم  مطالعه هولگادو

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

 داري بينمعنانتایج مطالعه قدم پور و همکاران نيز ارتباط 

درگيري تحصيلي و عملکرد تحصيلي در بين دانشجویان 

. بر خالف (18)کرددانشگاه علوم پزشکي لرستان مشاهده ن

در ( McNeal)نتایج مطالعه حاضر، نتایج مطالعات مک نيل 

و همکاران در کشور ( Zhang)، ژانگ (19)کشور امریکا

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

داري بين درگيري معنانشان دادند که ارتباط  (20)مروري

خصوص تحصيلي و موفقيت تحصيلي وجود ندارد. در 

 حاضر و اختالف آن با برخي مطالعات نتایج مطالعه

 معيار تنهایي به معدل است تواند عنوان نمود ممکنمي

 فادهاست و نباشد تحصيلي موفقيت سنجش براي مناسبي

 ایرس تأثير نتواند تحصيلي موفقيت سنجش براي معدل از

 درگيري. دهد نشان درستي به را شخصي و محيطي عوامل

 محيطي عوامل سایر به توجه بدون و تنهایي به تحصيلي

 حصيليت موفقيت براي مناسبيي کننده يبينپيش تواندنمي

ي این مطالعه با مطالعات هاعلت ناسازگاري یافته .باشد

 گيرياندازه مورد موجود ممکن است به علت تفاوت معيار

تحصيلي، تفاوت در جامعه پژوهش، تفاوت  موفقيت براي

در ابزار سنجش درگيري تحصيلي و باالخره حجم محدود 

 28/15±78/1 11/18 62/12 12 سال چهارم

 تالش
 57/2±83/0 00/4 00/0 47 دختر

922 **000/0 
 98/1±83/0 60/3 00/0 68 پسر

 اشتياق
 73/2±69/0 00/4 50/1 47 دختر

5/885 **000/0 
 04/2±88/0 75/3 00/0 68 پسر

 شيفتگي
 57/2±79/0 00/4 20/0 47 دختر

995 **000/0 
 05/2±74/0 60/3 80/0 69 پسر

 تحصيلي درگيري
 61/2±67/0 00/4 00/1 47 دختر

852 **000/0 
 04/2±69/0 50/3 29/0 67 پسر

 تحصيلي موفقيت
 64/14±31/1 28/17 31/9 47 دختر

1214 **022/0 
 34/15±75/1 11/19 76/9 69 پسر
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 نمونه آماري باشد. 

در مطالعه حاضر بين جنسيت با درگيري تحصيلي و 

داري مشاهده شد و معناارتباط  تحصيلي موفقيت

دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر درگيري 

در مطالعه هولگادو و همکاران نيز تحصيلي باالتري داشتند. 

از  تربيشميزان درگيري تحصيلي در بين دانشجویان دختر 

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

تفاوت در شرایط روحي رواني دانشجویان دختر و همچنين 

گر بر متغيرهاي محيطي مداخله تأثيرتفاوت در ميزان 

 دانشجویان پسر باشد. دانشجویان دختر نسبت به 

 سوم و دوم سال دانشجویان تحصيلي همچنين درگيري

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

ي اول هاسالبودن نمره درگيري تحصيلي در دانشجویان 

 اول دانشجویان سالاین که و آخر ممکن است به علت 

 نشده تخصصي دروس وارد هنوز و دارند عمومي دروس

 اند.هنوز به درک کاملي از درگيري تحصيلي نرسيده و

 عرصه در کامل دانشجویاناین که  نيز براي آخر سال

 تمرکز دانشجویان بر کارآموزي متمرکز تربيشهستند و 

البته در این خصوص نباید  ي تحصيلي.هاتا درگيري است

سایر عوامل بيروني از قبيل شرایط بازار کار و  تأثير

 شغلي را نادیده گرفت.ي تصور دانشجویان از آینده

توان به تک مي ي مطالعه حاضرهااز جمله محدودیت

رشته  ًي مورد تحقيق که صرفاهاگروهي بودن نمونه

پرستاري بودند، اشاره نمود که در تعميم نتایج به شایر 

باید جانب احتياط را رعایت نمود. اگرچه کل جامعه  هارشته

مورد پژوهش به صورت سرشماري وارد مطالعه شد اما 

 .است ي مطالعههاحجم پایين نمونه نيز یکي از محدودیت

 

 گيرينتيجه

ي مطالعه حاضر بين ابعاد درگيري هابراساس یافته

ه دار مشاهدمعناموفقيت تحصيلي همبستگي  تحصيلي و

نشد. ممکن است معدل به تنهایي معيار مناسبي براي 

سنجش موفقيت تحصيلي نباشد و استفاده از معدل براي 

ي سایر عوامل محيط تأثيرسنجش موفقيت تحصيلي نتواند 

و شخصي را به درستي نشان دهد. ميزان درگيري 

ولي معدل در  تربيشتحصيلي در دانشجویان دختر 

شود از روشهاي بود. پيشنهاد مي تريشبدانشجویان پسر 

جذاب و متنوع در آموزش دانشجویان استفاده شود و 

دانشجویان را در فرآیند آموزش درگير نمود.  تربيش

همچنين از آنجایي که ميانگين نمره درگيري تحصيلي و 

 شود، لذا پيشنهاد مياست معدل دانشجویان در حد متوسط

موزشي براي اساتيد جهت آي هااز طریق برگزاري دوره

در مدیریت انگيزشي دانشجویان  تربيشي هاکسب مهارت

ي آموزشي جذاب و اثربخش، ميزان هاو فراگيري روش

 داد. لحاظ نمودنارتقا درگيري تحصيلي دانشجویان را 

 موفقيت تحصيلي دانشجویان در نمره ارزشيابي اساتيد

 ان اشتياقاساتيد بر ميز تربيشتواند منجر به توجه مي

دانشجویان به تحصيل و مطالعه گردد. در نتيجه پيشنهاد 

شود از این طریق ميزان تعامل اساتيد با دانشجویان و مي

 .دادارتقا ميزان تمایل و درگيري دانشجویان به مطالعه را 

 

 قدرداني

بدین وسيله پژوهشگران مراتب تشکر خود را از مدیریت 

ایالم و کليه دانشجویان آموزش دانشگاه علوم پزشکي 

آورند. مي پرستاري شرکت کننده در این پژوهش به عمل

این مطالعه مستخرج از پایان نامه کارشناسي ارشد رشته 

از دانشکده مجازي دانشگاه علوم پزشکي  آموزش پزشکي

 .است 184241021به شماره  تهران
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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 

 

Addresses: 
1. Department of public Health, School of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. Email: 

jamil.sadeghifar@gmail.com  
2. Health Management Research Center, Baqiytallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: 

bahadori_57@yahoo.com  
3. Students Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: 

mehdiraadabadi@gmail.com 
4. () Department of Community Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. Email: shariati@tums.ac.ir 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
mailto:jamil.sadeghifar@gmail.com
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5060-en.html
http://www.tcpdf.org

