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 مقاله پژوهشی 

 

در دانشگاه  یپزشک یهارشته ارانیدر دست لیبه تحص اقیاشت تیوضع

 اصفهان یعلوم پزشک

 

 یبابک معصوم، *شگویفاطمه پ، یگلشن هانیک

 

 

 چكيده

، از جمله افت یمهم یهاالشچقرار دارد و با  ینظام آموزش عال انیمتول یروشیپ، یاصل تیاولو کیبه عنوان  یلیتحص اقیاشتمقدمه: 

 تیوضع یبررسدف ها مطالعه ب نیا .روبرو است لیو خطر ترک تحص یانحراف یبه رفتارها لیتما، یلیتحص شرفتیو عدم پ یفرسودگ
 . شدانجام اصفهان  یدر دانشگاه علوم پزشک یپزشک یتخصص یهااران رشتهیدر دست لیبه تحص اقیاشت

 تیجمع. قرار گرفتند یتاندارد مورد بررسبا استفاده از پرسشنامه اس انیانجام شد و دانشجو یلیتحل-یفیتوص به صورتمطالعه  نیاها: روش

طب ، یمختلف از جمله اورولوژ یهارشته ارانیاریشامل دست اصفهان یدر دانشگاه علوم پزشک لیمشغول به تحص ارانیدست هینمونه کل
با  یفیک یهاداده. ودندنفر( ب 100) یهوشیچشم و ب، زنان ،ENT، یروانپزشک، قلب، پوست، یعفون، یداخل، یدارتوپ ،یجراح، اورژانس

 . شد یرسو بر فیتوص اریو انحراف مع نیانگیبا استفاده از م یکم یهاو داده یو درصد فراوان عیاستفاده از توز

 اقیکل اشت ی( نمرهعاریانحراف م) نیانگمی. بود 48/178±22/38در افراد مورد مطالعه برابر با  لیبه تحص اقینمره کل اشت نیانگیمنتايج: 

 انیدر دانشجو لیبه تحص اقیکل اشت ینمره نیانگمی. بود 17/186±38/34زن  اراندستی در و21/171±65/40مرد  ارانیدر دست لیبه تحص

 7/197±75/28اله و باالتر س 40 سنی گروه در و 8/168±21/38سال  40تا  30 سنی گروه در، 92/183±65/38برابر با  سال 30از  ترکم
 . بود

ارائه خدمات به خصوص در ، لیتحص ادامه ،مختلف آموزش یهاجنبه اندتومی نینو کردیرو کیبه عنوان  یلیتحص اقیاشتگيري: نتيجه

 . قرار دهد تأثیررا تحت  یحوزه پزشک

 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک، طب اورژانس، یلیتحص اقیاشتهای کلیدی: واژه
 324تا  316 (:47)22؛ 1401 بهمن /آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
مقدمه 

 یبر رشد و بالندگ مؤثرهر جامعه شاخص  ینظام آموزش

کارآمد و موفق باشد که  اندتومی یآن جامعه بوده و زمان

مختلف و  یهارا در دوره رانیفراگ یلیعملکرد تحص

                                                 
لوم ، دانشگاه عیدانشکده پزشک، یپزشک عمومشگو، یدکتر فاطمه پنویسنده مسؤول:  *

 fateme.pishgoo1374@gmail.com. رانیاصفهان، اصفهان، ا یپزشک

الزهرا)س(، دانشگاه  مارستانی، بیدانشکده پزشک(، طب اورژانس، اری)استاد یگلشن هانیک دکتر

(؛ دکتر بابک k_golshani@med.mui.ac.ir. )رانیاصفهان، اصفهان، ا یعلوم پزشک

عملکرد . (1)براساس عوامل متفاوت مورد توجه قرار دهد

، یریگاست که با سنجش و اندازه یندیفرا یلیتحص

 کیدر  رندهیادگی شرفتیدرباره پ قضاوتو  یگذارارزش

عملکرد به ، منظر نیو از ا شودیمشخص م، یدوره زمان

الزهرا)س(،  مارستانیب، ی(، طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکاری)استاد یمعصوم

 (bamasoumi@yahoo.com. )رانیاصفهان، ااصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک

 1/8/1401، تاریخ پذیرش: 7/6/1401، تاریخ اصالحیه: 19/5/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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و  یاتیح یکه عامل گرددیم یتلق یراهبرد ندیفرا کیعنوان 

 . (2)جامعه است یهاکننده در تحقق برنامه نییتع

 یالزم در بروز و ظهور استعدادها نهیزم اندتومی دانشگاه

که از  یابه گونه. دینما جادیرا ا یانسان تیدرخشان شخص

 یو تعامالت درون یاجتماع یفضا، یبرنامه درس قیطر

 یو اجتماع یلیرشد تحص یرا برا یمساعد نهیخود زم

 . (4و3)فراهم سازد

 اقیاشت، یلیبر عملکرد تحص گذارتأثیراز عوامل  یکی

 اقیاشت. (5)( استacademic engagment) یلیتحص

 کینگر قرار داشته و مثبت یدر حوزه روانشناس یلیتحص

 یهاتیفعال ریاست که فرد را درگ یفرددرون یحالت ذهن

 لیخود نموده و مانع از ترک تحص لیمرتبط با تحص

و  یرومندین، براساس جذب یلیتحص اقیاشت. (6)شودیم

برجسته جذب به تمرکز  یژگیو. شودیم فیتعر، وقف خود

 جینتا. (8و7)اشاره دارد هاتیو غرق شدن در فعال

که  دهدیمختلف در داخل کشور نشان م یهاپژوهش

 یروشیپ، یاصل تیاولو کیبه عنوان  یلیتحص اقیاشت

 یمهم یهالشقرار دارد و با چا ینظام آموزش عال انیمتول

به  لیتما، یلیتحص شرفتیو عدم پ یفرسودگ، از جمله افت

 . (7)روبرو است لیو خطر ترک تحص یانحراف یرفتارها

 یلیتحص تیکننده موفق ینیبشیپ اقیاشت، نیبر ا عالوه

و  یشناخت، یدانشجو بوده که منجر به رشد اجتماع

 تربیشمشتاق  یدانشجو. گرددیم یو یلیتحص شرفتیپ

دارد و باالتر از  یباالتر یلیتحص تیرضا، کندیمطالعه م

 یلیتحص اقیمفهوم اشت. کندیصرف عمل م یدانشجو کی

 یهدف آموزش کیبه عنوان نه تنها به خاطر ارزش خود 

 اریبس یآموزش یامدهایبا پ یبلکه بخاطر ارتباط منطق

 . (9و8)است تیارزشمند و حائز اهم

از  یعلوم پزشک انینشان داده که دانشجو مطالعات

. (10)برندیآن رنج م یامدهایباال و پ یلیتحص یفرسودگ

داشته و  فیدر انجام تکال یمعنا که احساس خستگ نیبه ا

، یریادگیو  لیبه تحص نانهیبه واسطه داشتن نگرش بدب

دارند؛ لذا چه بسا که ترک  یلیتحص یتیکفایاحساس ب

 دهندینم یدر مقطع تخصص لیادامه تحص، نموده لیتحص

 . (11)شوندمی لیمشغول به تحص گرید یهادر رشته ایو 

 طهیکه ح یرشته پزشک دیجد اًنسبت یهااز تخصص یکی

اقدامات  ازمندیاست که ن یمارانیب نهیآن در زم یهاتیفعال

تحت درمان قرار  عتریهر چه سر دیبوده و با یپزشک یفور

ارائه . (12)طب اورژانس است یرشته تخصص، رندیگ

، هامراجعه کننده به اورژانس مارانیدر ب یخدمات پزشک

دارد و از آنجا که  یاژهیو تیجامعه اهم سالمتدر نظام 

 . (13)دارد یمهم ارینقش بس ماریب یآت یدر زندگ

 یهامهارت دیبا یمختلف پزشک یهارشته ارانیدست

، چندگانه یهابیدچار آس مارانیرا از درمان ب یمختلف

 – یقلب ایاح ازمندین ماریاداره ب، یطیمح یهایماریدرمان ب

قلب درمان  یهاو درمان اورژانس صیتشخ، یوری

بحران در  تیریمد، یکیزیف یفضا یطراح هایشکستگ

دادن  تیاولو ترمهماز همه ، ندینماکسب  مارستانیسطح ب

 نیکه با ا یپرسنل پرستار تیریبدحالتر و مد مارانیبه ب

در  ینقش مهم یمیصورت تهمه پرسنل هماهنگ و به، کار

 فیاز وظا، کنندمی دایپ مارانیبه ب عیسر یدگیرس

است که جز با  یمختلف پزشک یهادر رشته ارانیدست

با توجه . (14)نخواهد بود ریپذامکان اقیشور و اشت، عالقه

 یهامتخصصان در رشته یبه ضرورت خدمت رسان

 تیو اهم مارستانیدر ب مارانیخاص به ب یتخصص

 ارانیدر دست یلیتحص اقیاشت یبررس، آنها یهارشته

 . برخوردار است ییبسزا تیمختلف از اهم یهارشته

 ینیمهارت بال شیو همکاران در مطالعات خود افزا یصادق

 Glaria، (15)بهتر یاجتماع تیکسب موقع، و معلومات

را از  یریادگی یهاو روش یآموزش یهاتیفعال شیافزا

با توجه . (16)کردند انیب یلیتحص اقیدر اشت مؤثرعوامل 

 تیوضع یمطالعه با هدف بررس نیا، شد انیبه آنچه ب

 یتخصص یهارشته ارانیدر دست لیبه تحص اقیاشت

 . اصفهان انجام شد یدر دانشگاه علوم پزشک یپزشک

 

 هاروش
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 مارستانیاست که در ب یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیا

جامعه . اصفهان انجام شد یدانشگاه علوم پزشک الزهرا

در دانشگاه  لیمشغول به تحص ارانیدست هیپژوهش کل

. بودند1401نفر( در سال  120اصفهان ) یعلوم پزشک

 یاریدوره دست انینمونه پژوهش شامل دانشجو

، طب اورژانس، یمختلف از جمله اورولوژ یهارشته

، یروانپزشک، قلب، پوست، یعفون، یداخل، یارتوپد ،یجراح

ENT، در  یریگروش نمونه .بودند یهوشیچشم و ب، زنان

 . بود یمطالعه به صورت در دسترس از نوع سرشمار نیا

 کیبود که  یانیورود به مطالعه شامل دانشجو یارهایمع

خروج از  یارهایمع. آنها گذشته بود یاریسال از دست

پرسشنامه  لینقص در تکم ایو  لیمطالعه شامل عدم تکم

روش . مطالعه شدند نفر وارد 100 تیدر نها. بود

 اقیپرسشنامه استاندارد اشت قیها از طرداده یآورجمع

 سیپار، بلومنفلد، کسیفردر انیدانشجو یلیتحص

(Fredericks, Blumenfeld, Paris) نیا. بوده است 

توسط گانوس و کوزو  2015پرسشنامه در سال 

(Gunuc  وKuzu)(17طراح )توسط  یو نسخه فارس ی

 ییایو پا ییشد از روا ی( اعتبار سنج18و همکاران) یبرق

 پرسشنامه نیا. (7/0 یکرونباخ باال آلفابرخوردار بود )

 اقی)اشت یمولفه ارزش گذار 6و  سؤال 48 یدارا

 یاجتماع اقیاحساس تعلق )اشت، (یروانشناخت

روابط با همساالن ، یشناخت اقیاشت، (یروانشناخت

 اقی)اشت علمیهیأت یروابط با اعضا، (یعاطف اقی)اشت

 نیبه ادهی نمره. است یرفتار اقی( و اشتیعاطف

، 5موافقم =کامالً از  کرتیل فیپرسشنامه بر اساس ط

. بود 1مخالفم=کامالً و  2مخالفم= ،3ممتنع=، 4موافقم=

 هیکل. بود 240تا  48 نیپرسشنامه ب نیا ازیدامنه امت

ها پس از انجام مکاتبات و صدور مجوز جهت پرسشنامه

 یدانشکده پزشک یپرسشنامه از معاونت پژوهش لیتکم

 نیب یوراصفهان به صورت حض یدانشگاه علوم پزشک

 . شد عیمختلف در همان دانشکده توز یهارشته ارانیدست

 SPSS-23افزاردر نرم، آوریجمعاطالعات پس از ی هیکل

آمار  یهاروش. قرار گرفت یآمار لیو تحل هیمورد تجز

 یو درصد فراوان اریو انحراف مع نیانگیم رینظ یفیتوص

)بسته به  یتنیمستقل و من و یت یهاآزمون. استفاده شد

( یلیتحص اقیاز نمرات اشت کینرمال بودن هر ریغ اینرمال 

 یرهایو متغ یلیتحص اقیاشت نیارتباط ب یابیجهت ارز

 نیهمچن. استفاده شد تأهل تیوضع، سکونت محل، تیجنس

طرفه )آنوا( و کروسکال  کی انسیوار زیآنال یهاآزمون

از نمرات  کینرمال بودن هر ریغ ای)بسته به نرمال  سیوال

 اقینمرات اشت نیتفاوت ب یابی( جهت ارزیلیتحص اقیاشت

 یو رشته یمختلف سن یهاگروه نیدر ب یلیتحص

در  یداراسطح معن. مورد استفاده قرار گرفتند یلیتحص

 . در نظر گرفته شد 05/0از  تر، کمهاآزمون یهمه

اخالق دانشگاه  تهیمطالعه پس از کسب اجازه از کم نیا

مطالعه  نیاصفهان انجام گرفت و پروپوزال ا یعلوم پزشک

اصفهان با کد  یدانشگاه علوم پزشک یدر معاونت پژوهش

 بیتصو IR. MUI. MED. REC. 1400. 253اخالق 

 . شد

 

 نتايج

 عیپرسشنامه توز 100ها نشان داد از داده لیو تحل هیتجز

پرسشنامه  73مختلف  یهارشته ارانیدست نیشده در ب

قرار گرفت شد و در صد  لیو تحل هیو مورد تجز لیتکم

 نینفر شرکت کننده در ا 73از . درصد بود 73دهی پاسخ

درصد(  2/47نفر ) 35درصد( مرد و  1/52نفر ) 38مطالعه 

افراد مورد مطالعه  یسن اریانحراف معو  نیانگیم. ندزن بود

در  سنی تفاوت. بود سال 57/6±24/32 برابر با

. (=311/0pمعنادار نبود ) گریکدیمرد و زن با  انیدانشجو

 تأهلدرصد( م 2/65نفر  41) انیاز دانشجو یمیاز ن شیب

. نفر همسر شاغل داشتند 39تعداد  نیبودند که از ا

مربوط به طب  یلیتحص یرشته یوانفرا نیتربیش

نفر  9) یدرصد( و بعد از آن داخل 3/23نفر  17)اورژانس 

کل  ینمره، مطالعه جیبر اساس نتا. درصد( بود 3/12

 یبه طور معنادار، مختلف یهادر رشته لیبه تحص اقیاشت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5518-en.html


 طب اورژانس ارانیدر دست لیبه تحص اقیاشت تیوضع کیهان گلشنی و همکاران
 

mui.ac.irijme.http://   319/  (47) 22: 1401علوم پزشكي / بهمن مجله ايراني آموزش در 

 (.=39/3f( و )=005/0p) متفاوت بود گریکدیبا 

 یدر رشته لیتحصبه  اقینمره اشت، 1بر اساس جدول 

 ریاز سا ترپایین یاورتوپد یباالتر و در رشته یولوژیراد

 . ها بودرشته

 

 یلیرشته تحص کیبه تفک یلیتحص اقیکل اشتی نمره اریو انحراف مع نیانگیم سهیمقا :1 جدول

 Fآماره  P-value انحراف ±میانگین  تعداد )درصد( رشته تحصیلی

 25/145±74/37 (5/5) 4 اورتوپدی

002/0 226/3 

 33/196±03/22 (1/4) 3 اورولوژی

 88/203±46/28 (3/23) 17 طب اورژانس

 5/200±79/37 (5/5) 4 پوست

 57/154±2/42 (11) 8 جراحی

 85/162±98/31 (6/9) 7 قلب

 11/149±76/39 (3/12) 9 داخلی

 66/215±07/16 (1/4) 3 رادیولوژی

 8/174±34/28 (8/6) 5 روان پزشکی

 5/173±23/33 (7/2) 2 زنان

 6/196±81/17 (8/6) 5 نورولوژی

 33/166±99/43 (2/8) 6 غیره

 

به  اقیاشت دهدینشان م یبونفرون یبیآزمون تعق جینتا

، یولوژیاز راد یبه طور معنادار یارتوپد یرشته لیتحص

به  اقیاشت. است ترپایین یطب اورژانس پوست و نورولوژ

 یهااز رشته یبه طور معنادار یداخل یرشته لیتحص

. است ترپایین ینورولوژ، پوست، طب اورژانس، یاورولوژ

قلب و  یهادر رشته لیبه تحص اقیاشت ینمره، به عالوه

، پوست، از طب اورژانس یبه طور معنادار زین یجراح

 . است ترپایین یو اورولوژ یولوژیراد

تا  1 یهاسال انیدر دانشجو لیبه تحص اقیکل اشتی نمره

تفاوت از  نیاما ا ابدی یکاهش م لیسال تحص شیبا افزا 4

 رمنیاسپ یهمبستگ بیمعنادار نبود )ضر ینظر آمار

 انیم یتفاوت معنادار نیهمچن(. =202/0pو  -153/0

 یهادر چهار گروه سال لیبه تحص اقیاشت ینمره

 . (=183/0pنشد ) شاهدهمتفاوت م یاریدست

در افراد مورد مطالعه  لیبه تحص اقینمره کل اشت نیانگیم

در  .بود 240تا  88ی دامنه با و 48/178±22/38برابر با 

 ریشده و مقاد یابیمختلف ارز یهاطهیح ینمره انیم نیا

نمرات  نیانگیم. نشان داده شده است 2آن در جدول 

 نیباالتر یدارا یرفتار اقیاشت یطهیدر ح انیدانشجو

 یدارا یروانشناخت یاجتماع اقیاشتی طهیو در ح رهنم

کل  ی( نمرهعاری)انحراف م نیانگیم. است نمره نیترکم

 در و21/171±65/40مرد  ارانیدر دست لیبه تحص اقیاشت

به  اقاشتی نمره. بود 17/186±38/34زن  اراندستی

 یتفاوت معنادار گریکدیدر گروه زن و مرد با  لیتحص

 اقیاشتی طهیتنها در ح(. =t-68/1( و )=108/0p) نداشت

 . (2زن باالتر بود )جدول  انینمره دانشجو یرفتار
 

 جنس کیبه تفک یلیتحص اقیاشتی نمره اریو انحراف مع نیانگیم سهیقام :2 جدول

 اشتیاق یحیطه
انحراف معیار  ±میانگین 

 در کل افراد نمره پرسشنامه

انحراف معیار نمره پرسشنامه به تفکیک  ±میانگین 

-P .جنسیت

value 
 tآماره 

 زن مرد

 -68/1 108/0 17/186±38/34 21/171±65/40 48/178±22/38 نمره کل
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 -31/1 143/0 74/16±98/3 78/15±12/3 25/16±12/3 روانشناختی

 -6/1 119/0 45/26±75/8 0/23±56/9 65/24±28/9 اجتماعی روانشناختی

 -86/0 269/0 28/54±2/12 84/51±83/11 01/53±99/11 شناختی

 -85/0 393/0 54±41/4 6/18±87/4 05/19±65/4 عاطفی )روابط با همساالن(

 -05/2 071/0 14/40±46/7 86/35±01/10 91/37±08/9 (علمیهیأتعاطفی )روابط با اعضای 

 -93/1 033/0 29±42/5 47/26±72/5 68/27±68/5 رفتاری

 
 

 ترکم انیدر دانشجو لیبه تحص اقیکل اشت ینمره نیانگیم

تا  30 سنی گروه در، 92/183±65/38سال برابر با  30از 

ساله و باالتر  40 سنی گروه در و 8/168±21/38سال  40

در  لیبه تحص اقیاشت کلی طور به. بود 75/28±7/197

، سال 40تا  30 یو در گروه سن تربیشباالتر  یگروه سن

 گریکدیسه گروه با  انیتفاوت م، حال نیبا ا، ودب ترکم

 یرفتار اقیاشت یطهیتنها در ح. (=062/0pمعنادار نبود )

( و =027/0p)سه گروه مشاهده شد  انیم یتفاوت معنادار

(39/3f=.) 

 یبوم انیدر دانشجو لیبه تحص اقیکل اشت ینمره نیانگیم

 بود یبوم ریغ انیباالتر از دانشجو یبه طور معنادار

(012/0p=( و )57/2t=.) یاجتماع اقیاشت یهاطهیدر ح 

 یبوم انیدانشجو زین یو رفتار یعاطف، یروانشناخت

. اندداشته یبومریغ انینسبت به دانشجو یباالتر ینمره

تفاوت  یو رفتار یروانشناخت اقیاشت یطهیاما در ح

. مشاهده نشد یبوم ریو غ یبوم یهاگروه انیم یمعنادار

 انیدر دانشجو لیبه تحص اقیکل اشت ینمره نیانگیم

( و =462/0p) نشان نداد یو مجرد تفاوت معنادار تأهلم

(68/0t=.)  (3)جدول . 

 

 تأهل تیبر اساس وضع لیبه تحص اقیاشت ینمره ینمره اریو انحراف مع نیانگیم سهیمقا :3جدول

 ی اشتیاقی نمرهحیطه
 تأهلانحراف معیار نمره پرسشنامه بر اساس  ±میانگین

P-value آماره t 
 تأهلم مجرد

 68/0 494/0 2/175±36/38 51/181±37/38 نمره کل

 45/0 407/0 05/16±83/2 38/16±47/3 روانشناختی

 75/0 439/0 8/23±95/8 48/25±77/9 اجتماعی روانشناختی

 29/0 535/0 53/52±36/11 38/53±05/13 شناختی

 94/0 370/0 56/18±88/4 61/19±37/4 عاطفی )روابط با همساالن(

 44/0 620/0 41/37±28/9 38/38±02/9 (علمیهیأتعاطفی )روابط با اعضای 

 87/0 624/0 07/27±17/6 25/28±91/4 رفتاری

 

 بحث

به  اقیاشت تیوضع یهدف از پژوهش حاضر بررس

دانشگاه علوم  یتخصص یهارشته ارانیدر دست لیتحص

از ، به طور خاص یلیتحص اقیاشت. اصفهان بود یپزشک

در  انیبر شناخت دانشجو یو مبتن یو آگاه لیم یرو

مثبت  یامدهایبه پ اًمیاست که مستق یریادگی یهاتیفعال

به  یهاافتهیبراساس . (20و19)شودیمنجر م یلیتحص

 اقیاشت لیبه تحص اقیاشت یهاطهیح نیدست آمده از ب

و  یاجتماع اقیاشت طهینمره و ح نیباالتر یرفتار

تفاوت  نیهمچن. هستند نمره نیترکم یدارا یروانشناخت

در گروه زن و مرد  لیبه تحص اقینمره اشت نیب یمعنادار

مرتبط و  اتدر ادامه به مطالع. وجود ندارد گریکدیبا 

 . به دست آمده پرداخته شد جیمربوط به نتا حاتیتوض

پژوهش عجم و همکاران نشان داد  جیراستا نتا نیا در
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در حد متوسط  دانشگاه گناباد انیدانشجو یلیتحص اقیاشت

( 22و همکاران) یپژوهش عباس جینتا نیهمچن. (21بود)

دانشگاه  یپزشک انیدانشجو یلیتحص اقینشان داد اشت

است که نمره  یدر حال نیا. از متوسط بود ترکمآزاد 

طب اورژانس در  ارانیدر دست لیبه تحص اقیاشت نیانگیم

اصفهان باالتر از حد متوسط بود؛  یدانشگاه علوم پزشک

با  سوهم ریپژوهش عجم و غ جیبا نتا سوهم جینتا نیا

گفت جو  انتومی افتهی نیا نییدر تب. است یپژوهش عباس

 تیو دامنه فعال طیحاکم بر هر مح یآموزش یو فضا

 . قرار دهد تأثیرآنها را تحت  اقیاشت اندتومی رانیفراگ

ها به رشته نیب یلیتحص اقیاشت زانیمطالعه حاضر م در

سال  نیهمچن. تفاوت دارد گریکدیبا  یطور معنادار

 اریآنها بس لیبه تحص اقیدر اشت زین انیدانشجو یلیتحص

 اقیمطالعه نشان داد اشت نیا جیبه عالوه نتا. بود مؤثر

از نمره متوسط رو به باال برخوردار  ارانیدر دست یعاطف

و همکاران در مطالعه خود نشان دادند  نکاوند. است

دانشگاه آزاد  انیدر دانشجو یلیتحص اقیاشت تیوضع

ابعاد  نیب. تهران باالتر از متوسط است یواحد علوم پزشک

، شامل رابطه استاد و دانشجو یریادگیو  یاددهی طیمح

 یدارمعنامثبت و  یهمبستگ یلیتحص اقیجو کالس با اشت

 مطالعه حاضر جیبا نتا سوهمآن  جینتا ه( ک23وجود دارد)

 . است

( Burleson, Picardو بورلسون ) کاردیمطالعه پ جینتا

 یبرا یمناسب یجانیه یهاتیکه حما یدینشان داد اسات

شور و ، زهیانگ شیباعث افزا، کنندمیفراهم  رندگانیادگی

کالس درس فعال و با  جهیو در نت شوندمیشوق در آنان 

( و همکاران به Wangوانگ ). (24خواهند داشت) ینشاط

 تربیشبا مشارکت  دیمعلمان و اسات تیحما بترابطه مث

مخرب  یآنها و کاهش رفتارها یهاتیو فعال انیدانشجو

 وریدر مطالعه اول. (25اند)اشاره کرده انیدانشجو

(Oliverو همکاران اشت )دو جنس زن و  نیب یلیتحص اقی

 مطالعه حاضر یدر راستا جینتا نیا، نداشت یمرد تفاوت

 جادیبا ا دیگفت اسات انتومی جینتا نیبا توجه به ا. (26)است

در  یمؤثرنقش  یکاف تیحما، مناسب یآموزش طیمح کی

 یآموزش یهاتیو مشارکت در فعال یلیتحص اقیاشت جادیا

 دیاسات ییتوانا نیهمچن. (28و27داشته باشند) یو در مان

مهم  اریبس انیدانشجو جاناتیه تیشناخت و هدا یبرا

 . (30و29است)

 یدر گروه مجرد کم یلیتحص اقیاشت، تأهلنظر عامل  از

 یتفاوت از نظر آمار نیبود اما ا تأهلباالتر از گروه م

 ترکممانند  یعوامل انتومیامر را  نیعلت ا. معنادار نبود

و  تأهلبودن مشکالت افراد مجرد نسبت به افراد م

نسبت به  تأهلدر افراد م تربیش یخانوادگ یهاتیمسؤول

 . کرد یافراد مجرد معرف

و همکاران در رابطه با تفاوت مرد و  ییمطالعه خزا جینتا

 نیب ینشان داد که تفاوت یلیتحص اقیزن در رابطه با اشت

حال مطالعه  نیبا ا. (31گروه مردان و زنان وجود ندارد)

با عملکرد  تینشان داد که جنس (Fullarton)فوالرتون 

مرتبط است و در دختران  یلیتحص اقیو اشت یلیتحص

مطالعه  جینتا. (32باالتر از پسران دارند) یلیتحص اقیاشت

 ریو همکاران و غ ییمطالعه خزا جیبا نتا سوهمحاضر 

و  نیری( و سFullarton) مطالعه فوالرتون جیبا نتا سوهم

 (33و32)(.Sirin and Rogers-Sirin) نیریروگرزس

مطالعه کاسوسوهولگادو و همکاران  یهاافتهی. است

(Casuso-Holgadoن )مطالعه  جیبا نتا سوهمریغ زی

 . (34حاضر بود)

، کردند تأییدو همکاران در مطالعه خود  یمردنیحس

 میاثر مستق یلیتحص شرفتیپ زشیبر انگ یلیتحص اقیاشت

 اقیاثر اشت نهیدر زم هاافتهی نیا. (35و معنادار دارد)

 یهاافتهیبا  یلیتحص شرفتیپ زشیبر انگ یلیتحص

 & Wigfield) لدیگفیاکسلس و و یهاپژوهش

Eccles)(36و مراد )نیدر تب. بود سوهم (37)کارانو هم ی 

 کیبه عنوان  یلیتحص اقیگفت اشت توانیم هاافتهی نیا

مختلف  یهاجنبه اندتومی یدرون یزشیانگ نینو کردیرو

ارائه خدمات به خصوص در حوزه ، لیادامه تحص ،آموزش

 . (38قرار دهد) تأثیررا تحت  یپزشک
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 گيرينتيجه

 اقیاشت، گفت دیحاصل از پژوهش حاضر با جینتا نییدر تب

 یهامختلف در سال یهارشته انیدر دانشجو یلیتحص

 یلیمتفاوت است و با باال رفتن سال تحص اریمختلف بس

تواند به علت عوال  یکه م ابدی یکاهش م یلیتحص اقیاشت

، عدم وجود امکانات، یریادگی طیمختلف مانند مح

و  مارانیب ادیتعداد ز، مدت یطوالن و نیسنگ یهاکیکش

. اشاره کرد یدرمان یآموزش در راندها تیفیکاهش ک

در کنار  یریادگیآموزش و  طیفراهم کردن مح نیبنابرا

 یمجرب با روابط اجتماع دیاستفاده از اسات، درمان طیمح

استفاده از ، سیمتنوع تدر یهاروش یریبه کارگ، مطلوب

 اقیبر اشت اندتومیدرس  ورو ام ماتیدر تصم رانیفراگ

 . باشد مؤثر یلیتحص

 

 قدرداني

 یاریپژوهش ما را  نیکه در انجام ا یهمکاران هیاز کل

 . میرا دار یکمال تشکر و سپاسگزار، فرمودند
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Comparison of academic engagement in medical assistants in Isfahan 

University of Medical Sciences.  
 

Keihan Golshani1, Fatemeh Pishgoo2, Babak Masoumi3 

 

Abstract 

 
Introduction: Academic enthusiasm as a main priority is focal point of the trustees of the higher education 

and it faces important challenges such as decline, burnout and lack of academic progress, tendency to deviant 

behaviors and the risk of dropping out. Therefore, this study endeavors to investigate the status of desire to 

study in medical assistants in Isfahan University of Medical Sciences.  

Methods: This descriptive-analytical study was carried out through a standard questionnaire. Qualitative 

data were described and analyzed using distribution and frequency percentage, and quantitative data were 

described and analyzed using mean and standard deviation.  

Results: The average score of the total desire to study was 178.48±38.22. The mean and standard deviation 

of the total desire to study score was 171.21±40.65 for male Assistants and 186.1734.38 for female assistants. 

The average score of the desire to study in students under 30 years old was 183.92±38.65, in the age group of 

30 to 40 years it was 168.8±38.21, and in the age group of 40 years and above it was 197.7±28.75.  

Conclusion: Academic enthusiasm as a new approach can affect various aspects of education, continuing 

education, providing services, especially in the field of medicine.  
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