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 کمیته تحقیقات دانشجوییمجله 
 حیدریه تربتدانشگاه علوم پزشکی 

  مقاله پژوهشی 1398 پاییز. 2. شماره 1دوره 

 یاندانشجو یلیتحص یشرفتبر پ یپژوهش هاي یتفعالنقش  یبررس

 شاهد-مطالعه مورد یک: حیدریه تربت یدانشگاه علوم پزشک

 
، محمد 6یشعبان، نگار 5،2احمد ، زهره زاد 4،2 یحسنناهید سید  دهیس ،3،2 یبرزنون، سمیه 1،2مسک مهین کیانی 

 *2،7 يسرمد

 ران.ی، ایدریهح  تربت، یدریهح  تربت کی، دانشگاه علوم پزشییو ماما يده پرستارک، دانشییگروه ماما .1
 .یرانا ،یدریهح  تربت ،یدریهح تربت یدانشگاه علوم پزشک ی،علوم بهداشت یقاتمرکز تحق .2
 .یرانا ،یدریهح  تربت ،یدریهح  تربت یدانشگاه علوم پزشک ی،و پژوهش یآموزش معاونت .3
 .یرانا ،یدریهح  تربت ،یدریهح  تربت یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکی،اطالعات سالمت، دانشکده پ يفناور گروه .4
 .یرانا ،یدریهح  تربت ،یدریهح  تربت یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ی،بهداشت عموم گروه .5
 .یرانا ،یدریهح  تربت ،یدریهح  تربت یدانشگاه علوم پزشک یی،دانشجو یقاتتحق کمیته .6
 .یرانا ،یدریهح  تربت ،یدریهح  تربت یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یط،بهداشت مح یمهندس گروه .7

 
 چکیده 
و  یکاسـتراتژ  هـاي  یـزي ر در برنامـه  دهنـد،  یبهـا مـ   یشو اهداف توسعه جامعه خو یکه به استقالل مل یامروزه جوامع: زمینه یشپ 

 یشـرفت بـر پ  یپژوهشـ  هـاي  یـت مطالعه بـا هـدف نقـش فعال    ین. ادهند یقرار م یتاولوخود پژوهش را در  یعلم هاي گذاري یاستس
 انجام شد. حیدریه تربت یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو یلیتحص

 یتوضـع  یـین انتخـاب شـدند. جهـت تع    يسرشمار صورت به دانشجو 124ي،شاهد ياز نوع مورد یمطالعه مقطع یندر اکار:  روش
ها با آمـار   ل دادهیه تحلیاستفاده شد. تجز یقاتیانجام طرح تحق ینقبل و ح یمسالدر ن یاناز شاخص معدل دانشجو یلیتحص یشرفتپ

 انجام شد. 20 نسخه SPSSافزار  نرماز  دهمستقل با استفا یدو و ت ياک، آزمون مجذور یفیتوص
پارامترهاي دانشکده، پیشرفت تحصیلی و جنسیت همگن  ازنظرهاي آزمون و شاهد  نتایج آزمون کاي دو نشان داد که گروه: ها یافته

هـا نشـان داد کـه فعالیـت پژوهشـی دانشـجویان بـا         )، همچنین یافتـه <05/0pنشد (ها مشاهده  بین گروه داري یمعنبوده و اختالف 
و  62/24 ±9/3). متوسط سن دانشجویان در گروه آزمون و شاهد به ترتیب <05/0pندارد (داري  ارتباط معنی ها آنپیشرفت تحصیلی 

 .باشد یمسال  98/23 8/4±
 یدو اسـات  مسـئوالن لـذا   .باشـد  ینمـ  یلیتحص یشرفتبر پ یمانع یپژوهش هاي یتفعالمطالعه نشان داد که انجام  یجنتا: گیري یجهنت

آنـان را در   هـاي  ییتوانـا  یندتالش نما یننموده و همچن یانب یاندانشجو يپژوهش را برا یدمناسب، فوا يها با اتخاذ روش ها دانشگاه
 کنند. یتدرست هدا یررا در مس ها آنالزم  هاي یکتکنو  ها مهارتبهبود بخشند و با آموزش  ینهزم ینا
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 دانشجو یلی،تحص یشرفتپ ی،پژوهش یتفعال: ها یدواژهکل 
 

 مقدمه

افــراد آن جامعــه و  یشــرفت و تعــالیپ يا در هــر جامعــه

 يشــمند از آرزوهــایختــه و اندیفره یداشــتن شــهروندان

در  یشـرفت اسـت پ  یهیو بـد  شـود  یمـ  محسـوب  یرینهد

، ی، فرهنگـ ي، اقتصـاد یاجتمـاع  ازجملهمختلف  هاي ینهزم
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 و همکاران کیانی                         یاندانشجو یلیتحص یشرفتبر پ یپژوهش هايیتنقش فعال یبررس  

 ر، خـالق و کـ مسـتعد، متف  يمستلزم داشتن افراد یاسیس

مات مناسـب  یتصـم  بتواننـد ه کـ باشـد   یپژوهش محور م

ن یـ داشته باشند و ا یحیصح يزیر اتخاذ نموده و برنامه

ا یـ فعـال و پو  وپرورش آموزش يها منوط به وجود نظام

ــت ( ــق). تحق1اس ــژوهش از  ی ــمو پ ــر مه ــا ینت  يابزاره

اسـت   یمسـائل  ینتر مهمبالقوه و از  ياستعدادهاپرورش 

 یـق . تحقنـد به آن توجه کن یدبا ها دانشگاه یزانر که برنامه

دانشـجو و بـه    یدقت بازخوان باال رفتنسبب  ییدانشجو

کشـور را   یـاز که ن شود یمختلف م يکار بستن راهنماها

کنـد   یو مرتفع م بینی یشپ یندهآ يها محقق در سال ازنظر

)2.( 

 یاسـی، عوامـل س  یرتـأث تحـت   هر کشـور  یآموزش نظام

 یرآن کشور بـوده و سـ   یو اجتماع یاییجغراف ي،اقتصاد

ــامل ــژهو یتک ــهدارد.  اي ی ــام  یجــادا منظــور ب ــظ نظ و حف

توسط  ذکرشده يها روش ینتر مناسبخوب از  یآموزش

. باشـد  یافراد متخصص و کارآمد مـ  یتترب ین،متخصص

ــرا ــز    یطش ــث اف ــه باع ــر جامع ــاکم ب ــئول ایشح  یتمس

مراکز تفکـر و   عنوان به یزها ن دانشگاه شده و یاندانشجو

متخصـص   یـروي ن یـد و تول یتترب یتدانش مسئول یدتول

). 3دارد ( بـر عهـده  کشـور را   یندهحال و آ یازهاين يبرا

را  یانیهـا دانشـجو   کـه دانشـگاه   یلیدر طول سال تحصـ 

 بـه توجـه   کننـد  یم یلالتحص فارغ یزرا ن يو تعداد نام ثبت

ــتک ــاهجا یآموزشــ یفی ــیحــائز اهم یگ ــه با یت ــددارد ک  ی

نظـام   یفیـت ک باال بردن یجه. درنتیريقرارگ یموردبررس

عوامل  یناز اثرگذارتر یکیکشورها  در توسعه یآموزش

 یفیتو ک ینظام آموزش یابی). ارزش3گردد ( یممحسوب 

در سطح  یآموزش عال يها جنبه ینتر مهماز  یکی یزآن ن

آمـوزش   يهـا  امنظـ  يهـا  ها است. ازجمله دغدغه دانشگاه

آموزش و پـژوهش   یفیتاز کشورها، ک یاريدر بس یعال

 ینگرانـ  یـن ا يتا حدود توان یمستمر م یابی. با ارزهست

 یجـه ). درنت4( یدکوشـ رفـع مشـکل    يرا کاهش داد و برا

 یلیتحصـ  یفیـت در ک مـؤثر مختلـف   يسنجش پارامترهـا 

در  تواند یم ها آن یلیدر افت تحص ینو همچن یاندانشجو

در طـول   یانکنـد. دانشـجو   یانیکمـک شـا   یطبهبود شرا

 یدبا اسـات  یقاتیتحق يها طرحممکن است  یلیدوران تحص

بـه   یآموزشـ  هـاي  یـت راهنما برداشته و عـالوه بـر فعال  

کــه عــالوه بــر    آورنــد يرو یــزن یپژوهشــ يکارهــا

کـاربرد علـوم    ازنظر توانند یم ينظر یعلم هاي يتوانمند

اسـتادان و   یدغدغـه اصـل   بـین  یـن دراشوند.  نمندتوا یزن

 یلیتحصـ  یشـرفت هـا پ  خانواده یمسئوالن دانشگاه و حت

ــدانشــجو  ــل ا5باشــد ( یم ــن). در نقطــه مقاب  یشــرفتپ ی

کـه باعـث    یـرد قـرار گ  یلیافـت تحصـ   توانـد  یم یلیتحص

گزاف خانواده و جامعـه را   هاي ینههزشده و  فرد ینگران

 یـا  یلیتحصـ  افـت سـنجش   یدارد. شـاخص اصـل   یدر پ

 تــرم طــولهمــان معــدل دانشــجو در  یلیتحصــ یشــرفتپ

ــأثکــه  يا مطالعــه حــال تابــه. باشــد یاو مــ یلیتحصــ  یرت

 یاندانشجو یلیتحص یشرفترا در پ یپژوهش هاي یتفعال

ماننــد، آمــوزش  یاســت امــا عــوامل نشــده انجــامبســنجد 

 یشـرفت پ یـزه و انگ ینترنتبه ا یوابستگ یلی،مهارت تحص

-5اسـت (  قرارگرفتـه  یموردبررس تحصیلی یشرفتدر پ
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 يراهبردهـا  ینمشاهده شد که ب یاري). در مطالعات بس8

 یلیتحصـ  یتبا عملکرد موفق یرانو مطالعه فراگ یادگیري

مطالعـه ارتبـاط    يها و مهارت یشناخت روانعوامل  ینو ب

ــ11-8, 6اســت (مشــاهده شــده  ــات  ین). همچن در مطالع

در  یلکه تحص نشان داده شده است یرانانجام شده در ا

 یانمطالعـه دانشـجو   يهـا  دانشگاه باعـث بهبـود مهـارت   

 عنــوان بــهاز معــدل  یگــري). در مطالعــه د12شــود ( ینمــ

). در 6شـد ( مطالعه استفاده  يها شاخص سنجش مهارت

 يدانشـجو  152 يو همکـاران کـه بـر رو    ییمطالعه باکو

و  یفگروه ضع % در5/10انجام شد نشان داد که  ییماما

 یا يقرار دارند (متوسط معدل مساو یلیتحص افت ايدار

که  یزو همکاران ن یخانیعل ین). همچن13بود)( 14کمتر از 

 يدانشــجو يبــر روارتــش  یدر دانشــگاه علــوم پزشــک

% 9/16انجام دادند مشاهده کردنـد کـه    یقیتحق يپرستار

 یـت بـا توجـه بـه اهم    یجـه ). درنت13دارنـد (  یلیافت تحص

بـا  و  هـا  دانشـگاه پـژوهش در   جملـه  منعوامل مختلف و 

از نهـاد   يا رمجموعـه یز عنوان بهپژوهش  که ینابه  توجه

 یابیتوسعه در عصر اطالعات اسـت ارزشـ   يربنایعلم، ز

 یاندانشـجو  یلیتحصـ  یشـرفت در پ یپژوهش هاي یتفعال

و بلندمـدت جوامـع    مدت کوتاهاهداف  یشبرددر پ تواند یم

مطالعـه   یـن ا زا هدف یجهواقع گردد. درنت یدمف یدانشگاه

 یلیتحصـ  یشرفتدر پ یپژوهش هاي یتنقش فعال یبررس

 .می باشد یدریهح تربت یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

 ها روش

 یبررس منظور به یو مقطع یلیتحل-یفیپژوهش توص ینا

ــش فعال ــتنق ــاي ی ــ ه ــرفتدر پ یپژوهش ــ یش  یلیتحص

 یت. جمعیدگردانجام  1397تا  1395در سال  یاندانشجو

ــوم پزشــک یانکــل دانشــجو موردمطالعــه  یدانشــگاه عل

 یا یقاتتحق یتهکم مصوبکه طرح  باشند یم یدریهح تربت

. در ابتــدا  انــد اشــتهدانشــگاه را د یپژوهشــ يشــورا

مقالـــه، طـــرح ( یپژوهشـــ یـــتفعال يدارا یاندانشـــجو

 یتــهمــورد بودنـد، بــا اسـتعالم از کم   139) کـه  یقـاتی تحق

دانشـگاه جهـت    یو معاونت پژوهشـ  ییدانشجو یقاتتحق

و در مرحلـه   شده ییشناساگروه مورد،  عنوان به یبررس

الزم جهت ورود به  یارهايمع يکه دارا یانیبعد دانشجو

در طرح، نبـودن در بـازه    یتعدم فعالنداشتند (را  لعهمطا

 ین. همچنـ یدنـد و...)، از مطالعه خارج گرد ذکرشده یزمان

ساده، از  یتصادف صورت به غیر همسانگروه شاهد  یک

همسان شده با دانشکده، رشته و  یاندانشجو یرسا یانم

 یرهـاي متغ یـد گرد یسـع  حد امکان. تا یدسن انتخاب گرد

گـروه کنتـرل و    یلیرشته تحصـ  ودن،ب یسن، جنس، بوم

 یشرفتپ یتوضع یینگردند. جهت تع یکسانآزمون باهم 

قبـل و   یمسالدر ن یاناز شاخص معدل دانشجو یلیتحص

از اطالعــات  و بــا اســتفاده یقــاتیانجــام طــرح تحق ینحــ

بـه علـت رفـع     ینآموزش دانشـگاه اسـتفاده شـد. همچنـ    

 یسـه کـه همـان مقا   آزمـون  یشپـ  یک مخدوش گرعوامل 

 ازنظـر تـا   یـد انجـام گرد  باشـد  یمـ  دو گـروه  ینمعدل بـ 

هـا از   داده یفاصالح گردد. جهت توص یزمعدل ن ییراتتغ
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 و همکاران کیانی                         یاندانشجو یلیتحص یشرفتبر پ یپژوهش هايیتنقش فعال یبررس  

 یــار،انحــراف مع یــانگین،(م ییفتوصــ يآمــار يهــا روش

 و درصد) و جداول و نمودارها استفاده شد. یفراوان

 يآمـار  افـزار  نـرم پـژوهش، از   یـن ا وتحلیل یهتجز يبرا 

SPSS ــون 20 نســخه ــا و آزم ــار يه ــا يآم ــ يک  یدو، ت

کمتـر   داري یمعندر سطح  یو همبستگ یتنیمستقل، من و

 ..یداستفاده گرد 05/0از 

 جینتا

نفر در دو گروه کنترل و آزمون وارد مطالعـه   139تعداد 

نفر به دلیل عدم کسب معیارهاي ورودي  15شدند. تعداد 

ــین   ــر از دانشــجویان  124مطالعــه حــذف شــدند. از ب نف

 ±8/4نفـر بـا میـانگین سـنی      58به این مطالعه،  واردشده

ــروه   98/23 ــال در گـ ــون (سـ ــجویان داراي آزمـ دانشـ

 ±9/3نفـر بـا میـانگین سـنی      66و پژوهشی)  هاي یتفعال

 هاي یتفعالدانشجویان فاقد کنترل (سال در گروه  62/24

نفـر مـرد بـا     7پژوهشی) قرار داشتند. در گروه آزمـون  

نفــر زن بــا   51ســال و  14/29 ±2/10میــانگین ســنی  

نفـر   6سال و در گروه کنترل  27/23 ±1/3میانگین سنی 

نفـر زن بـا    60سـال و   5/28±1/7مرد با میـانگین سـنی   

به جدول  با توجهسال بودند.  23/24 ±3/3میانگین سنی 

متغیـر   ازنظرویتنی، هر دو گروه -بر اساس آزمون من 1

 داري یمعنــبــوده و بــین دو گــروه ارتبــاط  همگــنســن 

 ).>05/0Pنشد (مشاهده 

 

 کنترلو  آزموندو گروه  در . مقایسه متغیر سن1جدول 

 گروه آزمون  کنترل نتیجه آزمون
P-

value 
آماره 
 آزمون

انحراف معیار 
 میانگین ±

 ±انحراف معیار 
 میانگین

 متغیر

081/0 71/1- Z= 9/3± 62/24 8/4± 98/23  سن
 (سال)

 

همچنین میانگین معـدل کـل دانشـجویان گـروه کنتـرل و      

 2هاي تحصیلی اول تـا هشـتم در جـدول     درترمآزمون 

گزارش شده است. بیشترین معدل دانشجویان در گـروه  

هـاي هفـتم بـا مقـادیر      کنترل و آزمون به ترتیب در تـرم 

 مشاهده شد. 38/18±99/0و  99/0±85/17
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 هاي تحصیلی مشخص درترم. میانگین معدل کل دانشجویان گروه آزمون و کنترل 2جدول 

ترم 
 تحصیلی

 مورد کنترل
انحراف  میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

 معیار
/0559 69 39299/1 4166/16 68 ترم اول

17 
21680/1 

/2406 69 50489/1 8209/16 66 ترم دوم
17 

35014/1 

/6558 69 44205/1 2802/17 66 ترم سوم
17 

24113/1 

/9719 64 80684/1 2803/17 64 ترم چهارم
17 

14920/1 

/1802 58 27249/1 5979/17 48 ترم پنجم
18 

90239/0 

/3235 54 92344/0 6950/17 38 ششمترم 
18 

86183/0 

/3833 43 98731/0 8571/17 34 ترم هفتم
18 

98687/0 

 00529/1 1989/18 35 04043/1 8565/17 26 ترم هشتم

 
دو نشـان   يگامطالعه، نتایج آزمون  هاي یافتهبا توجه به 

پارامترهـاي   ازنظـر آزمـون و شـاهد    يهـا  گروهداد بین 

بـوده و   همگـن دانشـکده، پیشـرفت تحصـیلی و جنسـیت     

). <05/0Pنشـد ( مشاهده  ها گروهبین  داري یمعناختالف 

از طرف دیگر بین متغیرهـاي کاردانشـجویی و وضـعیت    

 داري یمعندانشجویان گروه آزمون و شاهد ارتباط  تأهل

ــاهده  ــد (مشـ ــدول  >05/0Pشـ ــی در جـ ــایج کلـ  2). نتـ

 است. شده گزارش

 
 . ارتباط بین متغیرهاي مختلف مربوط به دانشجویان در دو گروه آزمون و کنترل3جدول 

P-value کل 
 تعداد (درصد)

 کنترل
تعداد 
 (درصد)

 آزمون
تعداد 
 (درصد)

 متغیر گروه

 دانشکده بهداشت )8/63( 37 )1/59( 39 )3/61( 76 717/0
 پرستاري و مامایی )9/25( 15 )8/25( 17 )8/25( 32

  پیراپزشکی )3/10( 6 )2/15( 10 )9/12( 16 
  کل )0/100( 58 )0/100( 66 )0/100( 124 
پیشرفت  دارد )6/27( 16 )3/30( 20 )0/29( 36 
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نشان داد فعالیت پژوهشی دانشجویان با  ها یافتههمچنین 

 نداشته   داري یمعنارتباط  ها آنپیشرفت تحصیلی 

 

)05/0P>   و کـار   تأهـل ) و همچنین با جنسـیت، وضـعیت

 ).<05/0Pباشد ( ینم دار یمعندانشجویی نیز 

 
 حیدریه تربت. ارتباط فعالیت پژوهشی و متغیرهاي مختلف در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 4جدول 

 
 

نسبت دانشجویان داراي پیشرفت  ها یافتهبا توجه به  

تحصیلی با وجود داشتن فعالیت پژوهشی و نداشتن 

ندارد  باهم داري یمعنفعالیت پژوهشی، اختالف 

)05/0>P .(گفت بین دو متغیر  توان یم یگرد عبارت به

 رابطهپیشرفت تحصیلی و فعالیت پژوهشی 

 وجود ندارد. داري یمعن

اد، نسبت از طرفی نتایج آزمون کاي دو نشان د

دانشجویان داراي پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 

 تحصیلی ندارد )4/72( 42 )7/69( 46 )0/71( 88 739/0
  کل )0/100( 58 )0/100( 66 )0/100( 124 
کار  دارد )2/36( 21 )1/12( 8 )4/23( 29 002/0

 ندارد )8/63( 37 )9/87( 58 )6/76( 95 دانشجویی
 کل )0/100( 58 )0/100( 66 )0/100( 124

وضعیت  متأهل )5/15( 9 )8/34( 23 )8/25( 32 014/0
 مجرد )5/84( 49 )2/65( 43 )2/74( 92 تأهل

 کل )0/100( 58 )0/100( 66 )0/100( 124
 جنسیت زن )9/87( 51 )9/90( 60 )5/89( 111 589/0

 مرد )1/12( 7 )1/9( 6 )5/10( 13
 کل )0/100( 58 )0/100( 66 )0/100( 124

P-value 
 کل

 تعداد (درصد)
 ندارد

 تعداد (درصد)
 دارد

  تعداد (درصد)
فعالیت 
 پژوهشی

739/0 
پیشرفت  دارد )6/27( 16 )3/30( 20 )0/29( 36

 ندارد )4/72( 42 )7/69( 46 )0/71( 88 تحصیلی

627/0 
 زن )9/27( 31 )1/72( 80 )0/100( 111

 جنسیت
 مرد )5/38( 5 )5/61( 8 )0/100( 13

093/0 
وضعیت  متأهل )6/40( 13 )4/59( 19 )0/100( 32

 مجرد )0/25( 23 )0/75( 69 )0/100( 92 تأهل

110/0 
 کار دارد )2/17( 5 )8/82( 24 )0/100( 29

 ندارد )6/32( 31 )4/67( 64 )0/100( 95 دانشجویی
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و  متأهلمختلف، مجرد و  يها رشتهزن و مرد، 

داراي کار دانشجویی و بدون کار، اختالف 

 یگرد عبارت به). P<05/0ندارد ( باهم داري یمعن

گفت بین دو متغیر پیشرفت تحصیلی و  توان یم

رد نداوجود  داري یمعن رابطهمتغیرهاي مستقل 

)05/0>P بین متغیرهاي پیشرفت تحصیلی و سن .(

 یدنگردمشاهده  داري یمعن رابطهدانشجویان 

)05/0>P.( 

 
 اند داشته. میانگین معدل ترم تحصیلی دانشجویان که طرح دانشجویی در آن ترم 5جدول 

ترم تحصیلی گروه 
 آزمون

تعداد 
 دانشجو

 معیارانحراف  میانگین

 31459/1 3425/16 4 ترم دوم
 57245/1 2583/17 12 ترم سوم

 16734/1 3175/17 8 ترم چهارم
 78271/0 9867/17 12 ترم پنجم
 76005/0 5778/17 9 ترم ششم
 61984/0 8768/17 19 ترم هفتم
 22634/0 9560/17 5 ترم هشتم

که میانگین معدل دانشجویان  دهد یمنشان  5جدول 

هاي مختلف طرح تحقیقاتی  درترمگروه آزمون که 

روند افزایشی همراه بوده است اما  صورت بهاند  برداشته

داري مشاهده  در مقایسه با گروه کنترل ارتباط معنی

 نشده است

 گیري یجهنتو بحث  

 هاي یتفعالنقش  یمطالعه حاضر با هدف بررس

دانشگاه علوم  یاندانشجو یلیتحص یشرفتبر پ یپژوهش

مطالعه نشان  ینا یجانجام شد. نتا حیدریه تربت یپزشک

 یلیتحص یشرفتو پ یپژوهش هاي یتفعال ینداد که ب

 یلیتحص یشرفتندارد و پ دوجو داري یمعنارتباط 

 یجنتا ین. همچنشود ینم یاندانشجو یشرفتموجب عدم پ

 یلیتحص یشرفتسن و پ ینه بمطالعه نشان داد ک ینا

 یجبا نتا یجنتا ینوجود ندارد که ا داري یمعنارتباط 

همکاران و  یانیآشت یزي)، چنگ2008همکاران ( و یخزاع

همکاران و  یمی)، رح2011همکاران ( و یادراک )،2010(

و  ی) وپوربندبن2015همکاران ( و ي)، محمد2014(

 یج). نتا18-14, 10دارد ( ی) همخوان2016همکاران (

سن و  ین) نشان داد ب2013همکاران (و  ییمطالعه سنا

 وجود دارد داري یمعنارتباط  یلیتحص یشرفتپ

 یلیتحص یشرفتسن بهبود پ یشبا افزا که يطور به

همکاران و  يمطالعه اسکندر یجنتا یمشاهده شد ول

 اب یاندر دانشجو یلیتحص یشرفت) نشان داد پ2014(

مطالعه  هاي یافته). 20, 19است ( یشترب تر یینپاسن 
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ارتباط  یلیتحص یشرفتحاضر نشان داد که جنس با پ

)، 2006همکاران (و  خانی یعلمطالعات  یجنتا ندارد.

همکاران و  یمی) و رح2013همکاران (موحد و  یصادق

 یج). نتا22, 21, 10مطالعه حاضر همسو بود ( ) با2014(

و  یرزاییآقام )،2011همکاران (و  یمطالعات ادراک

 )،2013همکاران (و  یی)، سنا2012عمران ( یصالح

همکاران و  ی)، پوربندبن2015همکاران (و  يمحمد

 یان) و دهنوعل2017همکاران (و  يساالر )،2016(

وهمکاران  Wan Chikو  یران) در ا2017وهمکاران (

 ) در2015همکاران (و  Manciniو  ي) در مالز2012(

در  یلیتحص یشرفتکا نشان دادند که پیآمر نگتونیآرل

 یکی). 27-23, 19-16و بهتر از مردان است ( یشترزنان ب

است که جنس مذکر  علت ینا بهآن  یاحتمال یلاز دال

امر موجب کاهش  ینخانواده است. ا یمال ینتأم مسئول

 یلیعملکرد تحص یجهو درنتمطالعه  يزمان الزم برا

 .شود یم ها آن یفضع

مطالعه حاضر نشان داد که تأهل با  هاي یافته بعالوه

نداشته است. پس تأهل  یارتباط یلیتحص یشرفتپ

 یلیتحص یشرفتپ يبرا یمانع تواند ینم ییتنها به

و پرداختن به  یمحسوب شود بلکه کمبود امکانات رفاه

در  یمانع تواند یمکاذب جهت کسب درآمد  يها شغل

و  یمطالعات ادراک یجباشد. نتا یلیتحص یشرفتجهت پ

عمران  یو صالح یرزاییآقام یراز،) در ش2011همکاران (

) 2013همکاران (موحد و  ی) در مازندران، صادق2012(

) در گلستان با 2014همکاران (و  یمیو رح یلاردب در

). مطالعات 23, 22, 16, 10مطالعه حاضر همسو بود (

 و ي) در تهران، ساالر2010همکاران (و  يرودبار

وهمکاران  یانو دهنوعل یالن) در گ2017همکاران (

 یشرفتو پ تأهل ینداد ب نشان یشابورندر  )2017(

افراد  که يطور بهوجود دارد  داري یمعنارتباط  یلیتحص

) 28, 25, 24داشتند ( یشتريب یلیتحص یشرفتمتأهل پ

) در کاشان 2015همکاران (و  يحاج باقر یبدر مقابل اد

 یشتريب یلیرفت تحصیشمجرد پ یاننشان داد دانشجو

 یندر ا ین). همچن29متأهل دارند ( یاننسبت به دانشجو

و  یاناشتغال دانشجو ینب داري یمعنمطالعه ارتباط 

و  یمیمطالعه رح نشد کهمشاهده  یلیتحص یشرفتپ

). 10داشت ( ی) با مطالعه حاضر همخوان2014همکاران (

و  یرزاییام)، آق2006همکاران (و  خانی یعلمطالعات 

) و 2016همکاران (و  یپوربندبن )،2012عمران ( یصالح

 Ergulو مطالعه  یران) در ا2017همکاران ( و یاندهنوعل

اشتغال و  یننشان داد که ب یه) در ترک2004همکاران (و 

در  یمانع ارتباط وجود دارد و اشتغال یلیتحص یشرفتپ

به  شود یممحسوب  یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ

 يو تمرکز کمتر مطالعه يبرا يفرصت کمتر یکهطور

 یفمسئله موجب عملکرد ضع ینو ادروس دارند  يرو

عالوه ه ). ب30, 25, 23, 21, 18آنان خواهد شد ( یلیتحص

 یشرفتو پ یلیرشته تحص ینمطالعه نشان داد ب ینا

وجود ندارد که مطالعات  داري یمعنارتباط  یلیتحص

همکاران و  یمی)، رح2010همکاران (و  یانیآشت یزيچنگ

) با مطالعه 2017همکاران ( و یان) و دهنوعل2014(
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 ییمطالعه سنا ی) ول25, 15, 10داشت ( یخوان همحاضر 

با  یلیرشته تحص ینب ) نشان داد که2013همکاران (و 

 ).19وجود دارد ( داري یمعنارتباط  یلیتحص یشرفتپ

 هاي یتفعالمطالعه حاضر نشان داد  یجنتا یطورکل به

 یريتأث یاندانشجو یلیتحص یشرفتبر عدم پ یپژوهش

از  یلی، اشتغال و رشته تحصتأهل یت،ندارد. سن، جنس

 ینبه ا با توجهنبود.  یلیتحص یشرفتعوامل مرتبط با پ

هر جامعه  یاجتماع ياقتصاد ی،صنعت یشرفتمسئله که پ

که همواره ارتباط  يا گونه به باشد یممرهون پژوهش 

 ها يفناور یشرفتو پ یحجم اطالعات علم نیب یمیمستق

وجود  یگرد ياز سو یمل یترفاه و امن یجادو ا سو یکاز 

 یدو اسات یرانمد یاصل یفاز وظا یکی ین. بنابرادارد

پژوهشگران  یقو تشو یقامر تحق یتتقو ها دانشگاه

نشان داد انجام  همطالعه ک ینو با توجه به ا باشد یم

 یلیتحص یشرفتبر پ یمانع یپژوهش هاي یتفعال

در دانشگاه را  مسئوالنو  یداسات یو بار نگران باشد ینم

 یدو اسات مسئوالن گردد یم یهکاهش داد، توص ینهزم ینا

پژوهش را  یدمناسب، فوا يها روشبا اتخاذ  ها دانشگاه

 یندتالش نما یننموده و همچن یانب یاندانشجو يبرا

بهبود دهند و با  ینهزم ینآنان را در ا هاي ییتوانا

 یررا در مس ها آنالزم  هاي یکتکنو  ها مهارتآموزش 

به  توان یمپژوهش  هاي یتمحدودکنند. از  یتدرست هدا

 يتعداد نمونه کم و استفاده صرف از پرسشنامه برا

 یگرلذا انجام مطالعات در د اشاره کرد. ها داده يآور جمع

 نظورم به یاز نوع طول یژهو بهکشور و  هاي یتجمع

 یهتوص یلیتحص یشرفتنقش پژوهش در پ یبررس

 .شود یم

 یتشکر و قدردان 

 یقاتتحق یتهحاضر حاصل طرح مصوب کم مقاله

. باشد یم SRC-96-135با کد طرح  ییدانشجو

به جهت  یپژوهش یاز معاونت آموزش وسیله ینبد

که ما را در  يافراد یهو کل ي،و معنو یمال هاي یتحما

 يو سپاسگزار یرکردند، تقد یاريمقاله  ینا یهته

 .گردد یم

 تضاد منافع

ــژوهش   ــن پ ــدر ای ــه یچه ــط   گون ــافعی توس ــارض من تع

ــت  ــندگان گــــــــزارش نشــــــــده اســــــ .نویســــــ
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 Abstract 

 Background & Aim: Nowadays, societies that value national independence and their 
community development goals, give priority to the research in their strategic plans. 
This study aimed to investigate the role of research activities on academic 
achievement of students of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 
Methods: In a cross-sectional case-control study, 124 students were randomly 
selected. The students' GPA in the semester before and during the research project was 
used to determine the status of academic achievement. Data analysis was performed 
using descriptive statistics, chi-square and independent t-test. Data were analyzed 
using SPSS 20 software. 

Results: The results of chi-square test showed that the experimental and control 
groups were homogeneous in terms of faculty, academic achievement and gender (p> 
0.05), and there was no significant relationship (P> 0.05). The mean ±SD ages of 
students in case and control groups were 24.62±3.9 and 23.98±4.8. 

Conclusion: The results of the study showed that research activities are not an 
obstacle to academic achievement. Therefore, by adopting appropriate approaches, the 
benefits of research could be demonstrated to the students, and guide them in the right 
direction by teaching them the necessary skills and techniques. 
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