ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عوامل
محمود کیوانآرا ،1سید محسن حسینی ،2بینش نادری

3

 . 1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران .
کد ارکید0000-0002-2847-6735:
 . 2گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 . 3مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره پنجم شماره دوم پاییز و زمستان  97صفحات .13-21

چکیده
مقدمه و هدف : :از آنجا که عملکرد تحصیلی دانشجویان حاوی اطالعات مهمی برای مدرسان ،برنامهریزان آموزشی،
و خود دانشجو است ،شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی آنها از اولویت باالیی برخوردار است .لذا این
مطالعه به هدف بررسی ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با متغیرهای
جمعیتشناختی ،تحصیلی و دانش آماری طراحی گردیده است.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی-مقطعی است که بر روی همۀ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ورودی سالهای  1390الی  1393صورت گرفته است .به منظور پاسخ به سؤاالت پژوهش ،اطالعات الزم
در بارۀ دانشجو از ادارۀ خدمات ماشینی دانشگاه جمعآوری ،و از طریق بستۀ آماری  SPSSنسخۀ  24با استفاده
نویسنده مسؤول:
بینش نادری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اصفهان ،ایران
کد ارکید0000-0001-6187-:
2636
Email:
naderi@mng.mui.ac.ir

از جدولها ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی توصیف ،و با استفاده از آزمونهای  tمستقل ،آنالیز واریانس یک
طرفه و آنالیز کوواریانس تحلیل شدند.
یافتهها : :یافتههای پژوهش حاضر نشان می دهند که بین عملکرد تحصیلی دانشجویان با متغیرهای پژوهش شامل
جنس ،سن ،تأهل ،دانشکده و دانش آماری ارتباط معنیدار آماری وجود دارد ،ولی محل سکونت و مقطع تحصیلی با
عملکرد تحصیلی چنین رابطهای ندارند.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت دانش آمار در علوم پزشکی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی الزم است بهبود مداوم
شیوههای آموزش آمار در دانشگاه های علوم پزشکی وجهۀ همت اساتید فن قرار گیرد .با این کار انتظار میرود
زمینۀ بهتری برای عملکرد تحصیلی دانشجویان فراهم شود.
کلیدواژهها :دانش آماری ،دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،عملکرد تحصیلی ،عوامل جمعیتشناختی و
تحصیلی

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله96/9/1 :

اصالح نهایی97/6/7 :

پذیرش مقاله97/12/8 :

ارجاع :کیوانآرا محمود  ،حسینی سید محسن  ،نادری بینش  ،ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عوامل جمعیتشناختی ،تحصیلی و دانش آماری
 .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1397.؛ .13-21:)2(5

مقدمه

توسعه ،و تکامل برنامههای آموزشی ایجاد میکند

شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

تا به وسیلۀ آنها بتوان بهترین نتایج ممکن را برای

دانشجویان رویکرد مناسبی جهت برنامهریزی،

مؤسسۀ آموزشی و دانشجویان رقم زد (1و .)2
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جمعیتشناختی ،تحصیلی و دانش آماری

محمد کیوان آرا و همکاران

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

در آن از اولویتهای پژوهشگران و مدیران

دانشجویان دندانپزشکی تأثیر داشتند به طوری که

آموزشی دانشگاههاست ( .)3به عالوه ،با توجه به

دانشجویان با معدل پیشدانشگاهی باالتر و

نقش و جایگاه دانشگاه در زمینۀ تربیت نیروی

دانشجویان دختر وضعیت تحصیلی بهتری داشتند

انسانی متخصص و ماهر برای جامعه ،ضروری

( .)9متغیر سن نیز از عوامل تعیینکنندۀ عملکرد

است عوامل مختلف مؤثر بر وضعیت تحصیلی

تحصیلی دانشجویان است ،به طوری که

دانشجویان مانند سن ،جنس ،وضعیت تحصیلی

دانشجویان با سن باالتر از وضعیت تحصیلی

دوران دبیرستان ،درآمد ،شرایط زندگی ،و

بهتری برخوردار هستند (1و .)9مطالعات دیگر

بسیاری عوامل اقتصادی -اجتماعی که میتوانند

حاکی است که دو عامل رشته و مقطع تحصیلی

در روند تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشند

تفاوت معنیداری در عملکرد تحصیلی دانشجو

را مورد ارزیابی قرار داده و با برنامهریزی

ایجاد میکنند (1و 3و  )6ولی محل سکونت با

مناسب اقداماتی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و

وضعیت تحصیلی بیارتباط است (.)9

پیشگیری از افت تحصیلی صورت داد (4و .)5

عالوه بر اینها از متغیرهای دیگری نیز برای

از این عوامل ،پیرامون نقش جنسیت به عنوان

پیشبینی وضعیت تحصیلی دانشجویان استفاده

عامل تعیینکنندۀ پیشرفت تحصیلی در دهههای

شده است .برای مثال ،نمرۀ امتحان ریاضی سال

اخیر بحث و تحقیق فراوان شکل گرفته و به کرات

اول رشتۀ اقتصاد توانسته است عملکرد تحصیلی

ثابت شده است که عملکرد تحصیلی دختران در

دانشجویان در مراحل بعد را به خوبی پیشبینی

کل بهتر از پسران است .با این حال ،بعضی

کند ( .)10مطالعۀ دیگری نشان میدهد که دانش

مطالعات نتوانستهاند اختالف معنیداری در زمینۀ

ریاضی تأثیر مثبت معنیداری بر عملکرد تحصیلی

پیشرفت تحصیلی بین دو جنس بیابند .از این رو،

دانشجویان رشتۀ حسابداری دارد ( .)11به نظر

تأثیر جنس بر موفقیت تحصیلی هنوز مبهم بوده و

میرسد از دانش آماری نیز بتوان به عنوان

درک رابطهای علیتی میان جنس و پیشرفت

متغیری

تحصیلی

تحصیلی مهم تلقی میشود (6و  .)7نتایج یک

دانشجویان استفاده کرد .در واقع ،دانش آماری

تحقیق بلندمدت نشان میدهد که بین معدل دیپلم،

توانسته است عملکرد تحصیلی در بعضی رشتهها

علوم پایه ،کارآموزی ،و کارورزی دختران و

از جمله روانشناسی را پیشبینی کند ( .)12ممکن

پسران رشتۀ پزشکی دانشگاه شاهد تفاوت

است این به سبب آن باشد که دانش آماری با

معنیدار وجود دارد ،و در همۀ این موارد نمرات

افزایش توان استدالل منطقی باعث بهبود تفکر

دختران باالتر بوده است ( .)8همچنین ،معدل

انتقادی در دانشجویان میشود و تأثیرات

14

برای

پیشبینی

عملکرد
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لذا پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل مؤثر

پیشدانشگاهی و جنس بر وضعیت تحصیلی

محمد کیوان آرا و همکاران

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

عملکرد تحصیلی مرتبطاند ( .)13تفکر انتقادی

ادارۀ خدمات ماشینی دانشگاه جمعآوری ،و برای

توانایی فرد برای نتیجهگیری منطقی از شواهد و

هر دانشجو میانگین وزنی نمرههای ثبت شدۀ

مفروضات و همچنین ارزشیابی آنها است (.)14

درس(های) آمار حساب شد که به عنوان شاخص

با توجه به پیشینۀ فوق که نمونهای از توجه به

دانش آماری دانشجو در نظر گرفته شد .شاخص

مسألۀ وضعیت تحصیلی دانشجویان است ،این
مطالعه به هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان از میان عوامل جمعیتشناختی،
تحصیلی و دانش آماری صورت گرفت که در نظر
گرفتن متغیرهای وضعیت تأهل و دانش آماری در
این مطالعه تازگی داشته و در مرور متون صورت
گرفته مطالعهای که به بررسی تأثیر آنها بر
عملکرد تحصیلی دانشجویان در ایران پرداخته

عملکرد تحصیلی دانشجو نیز معدل کل فرض شد.
به این ترتیب ،اطالعات نهایی در بارۀ 4039
دانشجو شامل نمرۀ آمار ،معدل کل پس از کسر
نمرۀ آمار ،سن ،جنس (مؤنث ،مذکر) ،وضع تأهل
(مجرد ،متأهل) ،محل سکونت (غیربومی ،بومی)،
مقطع تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد،
دکترا عمومی ،کارشناسی ناپیوسته ،دکترا
تخصصی ،تخصصی بالینی) ،دانشکدۀ محل
تحصیل (پزشکی ،بهداشت ،پرستاری و مامایی،
پیراپزشکی ،تغذیه و صنایع غذایی ،داروسازی و

باشد یافت نشد .به عالوه چون برخورداری از

علوم دارویی ،دندانپزشکی ،علوم توانبخشی،

دانش آماری کافی برای انجام اغلب پژوهشهای

مدیریت و اطالعرسانی پزشکی) تهیه شد که از

پزشکی ضرورتی انکارناپذیر است و گذراندن

طریق بستۀ آماری  SPSSنسخۀ  24به وسیلۀ

درس آمار در همۀ مقاطع رشتههای علوم پزشکی

جداول ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی توصیف،

ضروری است ،مطالعۀ این عامل به عنوان یکی از

و به وسیلۀ آزمونهای  tمستقل ،آنالیز واریانس

عوامل احتمالی مؤثر بر وضعیت تحصیلی موجه

یک طرفه ،آنالیز کوواریانس تحلیل شد ( سطح

مینماید.

معنیداری در نتیجهگیریهای آماری  α=05/0در

روشها

نظر گرفته میشود).

این مطالعه یک پژوهش توصیفی -مقطعی است که

یافتهها

در سال  1395انجام شده است .جامعۀ آماری

دانشجویان مورد مطالعه 4039

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ورودی

نفربا میانگین

سنی  26/7±5/8سال ،میانگین نمرۀ آمار

سالهای  1390الی  ،1393و معیار ورود به

 ،15/5±2/9و میانگین معدل  16/3±1/4میباشند

مطالعه داشتن حداقل یک نمره در درس آمار در

که از این تعداد  79/5درصد ( 3211نفر) مجرد و
 20/5درصد ( 828نفر) متأهل؛  34/8درصد

کارنامۀ دانشگاه تعیین شد .اطالعات الزم در بارۀ
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انباشتهای ایجاد میکند که که به طور مثبت با

این دانشجویان پس از مکاتبه و جلب موافقت ،از

محمد کیوان آرا و همکاران

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

اطالعرسانی پزشکی ( )16/7است؛ به ازای هر

درصد ( 1058نفر) مذکر؛  47درصد ( 1898نفر)

واحد افزایش در نمرۀ آمار ،معدل دانشجو 0/2؛ و

در مقطع کارشناسی 19/4 ،درصد ( 784نفر)
کارشناسی ارشد 14/5 ،درصد ( 586نفر) دکترا

به ازای هر  1سال افزایش در سن ،معدل دانشجو
 0/1افزایش مییابد (جدول .)1
جدول  .1برآورد عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

درصد ( 12نفر) تخصصی بالینی؛  9/4درصد

متغیر

B

t

P

تأهل

0/2

4/2

( 378نفر) دانشجوی دانشکدۀ پزشکی15/1 ،

جنس

0/5

11/5

درصد ( 610نفر) بهداشت 23/8 ،درصد (963
نفر) پرستاری و مامایی 18 ،درصد ( 728نفر)

دانشکده

0/02

2/9

نمرۀ آمار

0/2

34/3

سن

0/1

14/5

<0.001
<0.001
<0.003
<0.001
<0.001

پیراپزشکی 4/9 ،درصد ( 198نفر) تغذیه و صنایع
غذایی7/8 ،درصد ( 315نفر) داروسازی و علوم
دارویی 4/1 ،درصد ( 165نفر) دندانپزشکی7/2 ،

درصد ( 290نفر) علوم توانبخشی و  9/7درصد
( 390نفر) مدیریت و اطالعرسانی پزشکی بودند.
آنالیز کوواریانس نیز حاکی از تأثیر معنیدار
جنس ،سن ،تأهل ،دانشکده (متغیرهای همپراش) و
دانش آماری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان است
به طوری که معدل دانشجویان مجرد (0/2 )16/2

نمره کمتر از افراد متأهل ()16/4؛ معدل
دانشجویان مؤنث ( 0/5 )16/5نمره بیشتر از
)؛ معدل دانشجویان
دانشجویان مذکر (
دانشکدۀ پزشکی ( 0/3 )16/4نمره ،بهداشت
( 0/3 )16/4نمره ،پرستاری و مامایی (0/7 )16/0
نمره ،پیراپزشکی ( 0/4 )16/3نمره ،داروسازی و
علوم دارویی ( 1/5 )15/2نمره ،دندانپزشکی

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین دانش
آماری و عملکرد تحصیلی دانشجو رابطۀ معنیدار
آماری برقرار است(.)p>0/001، r=0/5
از انجام آزمون  tمستقل نتیجه شد که اختالف
دانش آماری میان دانشجویان مجرد ()15/2±5/9
و متأهل ( )15/2±7/8معنیدارنبوده ()P=0/08؛
ولی بین دانشجویان غیربومی ( )15/2±4/8و
بومی(t=2/4()15/2±6/9

)p>0/02،؛و

دانشجویان مؤنث( )15/2±9/8و مذکر ()14/2±5/9
معنی دار است(.)p>0/001، t=13/5
انجام آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی
توکی نشان داد که نمرۀ آمار دانشجویان دانشکدۀ
علوم توانبخشی به طور معنیدار از نمرۀ آمار
دانشجویان دانشکدههای پزشکی ،پرستاری و

( 0/4 )16/3نمره ،و علوم توانبخشی (0/4 )16/3

16

بین
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( 1406نفر) غیربومی و  65/2درصد ( 2633نفر)
بومی؛  73/8درصد ( 2981نفر) مؤنث و 26/22

عمومی 16/8 ،درصد ( 678نفر) کارشناسی
ناپیوسته 2 ،درصد ( 81نفر) پیاچدی و 0/3

نمره کمتر از معدل دانشجویان دانشکدۀ مدیریت و

محمد کیوان آرا و همکاران

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دندانپزشکی باالتر است)p>0/001، F=11/9( .

نتایج پژوهش حاضر که با هدف بررسی ارتباط

(جدول .)2

بین عملکرد تحصیلی با متغیرهای جمعیتشناختی،
جدول  :2نمرۀ آمار دانشکدهها

تحصیلی ،و دانش آماری دانشجویان دانشگاه

دانشکده

نمرۀ آمار

پزشکی

15/3 ±2/7

علوم پزشکی اصفهان ورودی سالهای  1390الی

بهداشت
16 ± 2/6
پرستاری و مامایی
15/4 ± 3
پیراپزشکی
15/1 ± 3
تغذیه و صنایع غذایی 14/6 ± 3/3
داروسازی
15/7 ± 2/6
دندانپزشکی
15/5 ± 2/8
علوم توانبخشی
16/3 ± 2/4
مدیریت و اطالع رسانی 15/9 ± 2/8

 1393صورت گرفت ،نشان داد که از میان
متغیرهای تحقیق ،متغیرهای جنس ،سن ،تأهل،
رشتۀ تحصیلی (دانشکده) و دانش آماری بر
عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده ،ولی دو
متغیر دیگر یعنی محل سکونت و مقطع تحصیلی
تأثیری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان ندارند .از
میان این متغیرها تأثیر جنس و رشتۀ تحصیلی بر
عملکرد تحصیلی قابل پیشبینی بود .همچنین

همین تحلیلها حاکی است که دانش آماری

انتظار می رفت که متغیرهای سن و تأهل نیز

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

بتوانند بر عملکرد تحصیلی تأثیرگذار باشند ،زیرا

تخصصی به طور معنیدار از دانش آماری

می توان حدس زد که دانشجویان با سن باالتر یا

دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترا عمومی

متأهل در کل از مسئولیتپذیری بیشترتری

باالتر است(()p>0/001، F=38/2جدول .)3

برخوردار باشند و الجرم امور مرتبط با تحصیل
را با حساسیت بیشتر تلقی نموده و عملکرد

جدول  :3نمرۀ آمار مقاطع تحصیلی
مقطع تحصیلی

نمرۀ آمار

کارشناسی

15/3±3

کارشناسی ارشد

16/6±2/3

دکترا عمومی
کارشناسی ناپیوسته
دکترا تخصصی
تخصصی بالینی

15/1±2/7
15/1±3
16/8±1/9
17/5±1/5

تحصیلی بهتری از خود نشان دهند .تأثیر دانش
آماری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم
پزشکی قابل پیشبینی نبود و لذا جای دارد پس از
پیبردن به تأثیر مثبت آن ،با تالش بیشتر اساتید
فن زمینۀ درک بهتر مفاهیم ،روشها و کاربردهای
آمار برای علوم پزشکی فراهم و دانشجویان در
این راستا ترغیب شوند .بر خالف انتظار ،مقطع
تحصیلی از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی
از آب در نیامد ،که البته این امر بیشتر مربوط به
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مامایی ،پیراپزشکی ،تغذیه و صنایع غذایی ،و

بحث و نتیجه گیری
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عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

ال بر این که معدل دانشجویان در
است و اص ً

نیست ،و در مطالعۀ فریشنشالگر و همکاران ()5

دانشجویان

پسران عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به دختران

کارشناسی و دکترای عمومی بیشتر نیست داللت

داشتهاند .تحقیق مظهراالسالم ( )6نشان میدهد

ندارد .در باب عدم تأثیر محل سکونت بر عملکرد

رشتۀ تحصیلی (دانشکده) و جنس دانشجویان از

تحصیلی نیز میتوان گفت که با توجه به سرعت

عوامل تعیینکنندۀ عملکرد تحصیلی دانشجویان

تطبیق جوانان با محیطهای تازه و به خصوص

هستند که با این پژوهش همخوانی دارد .مطالعۀ

دانشجویان با دانشگاه و سهولت ارتباطگیری با

سید مجیدی و همکاران ( )9نیز سن و جنس را از

خانواده  ،دوری موقت از خانواده باعث خالء

جملۀ عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی ،ولی محل

عاطفی بیش از حد در آنها نگشته و لذا این امر

سکونت را بیارتباط با آن نشان میدهد ،که با

اهمیت چندانی در عملکرد تحصیلی آنها پیدا

نتایج این تحقیق یکسان است.

نمیکند.

تحقیقات دیگر نشان میدهند که دانش ریاضی

در مطالعۀ سنایینسب و همکاران ( ،)1متغیرهای

تأثیر معنیداری بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

جنس ،سن ،مقطع تحصیلی ،و دانشکده تفاوت

رشتههای اقتصاد و حسابداری داشته است (10و

معنیداری را در عملکرد تحصیلی دانشجویان

 ،) 11که با نتیجۀ این تحقیق دال بر تأثیر دانش

نشان می دهند ،که با نتایج این تحقیق به جز مقطع

آمار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

تحصیلی تطبیق میکند .در مطالعۀ پلتزر و

شباهت دارد .همچنین این نتیجه که دانش آماری

همکاران ( ،)2و رودباری و همکاران ( )3متغیرهای

دانشجویان روانشناسی میتواند عملکرد دانشجو

جنس ،مقطع تحصیلی ،و دانشکده از جملۀ عوامل

را در دروس تخصصی این رشته پیشبینی نماید

مؤثر بر پیشرفت تحصیلی هستند ،که با مطالعۀ

(12و  13و  )14بیشباهت به نتیجۀ این تحقیق

حاضر به جز مقطع تحصیلی همخوانی دارد .در

نیست.

مطالعات دیگر نیز جنس تأثیر معنیداری بر

با توجه به شمار زیاد متغیرهای دخیل در عملکرد

وضعیت تحصیلی دارد که با این مطالعه مطابقت

تحصیلی ،در این مطالعه متغیر دانش آماری به

دارد (4و  .)8در این باره محققان استدالل میکنند

عنوان یکی از متغیرهای پژوهش انتخاب و معلوم

که دختران نمرههای باالتری از پسران میگیرند

گردید که بین این متغیر و عملکرد تحصیلی

زیرا بیشتر تالش کرده ،سختتر کار میکنند ،و در

دانشجو همبستگی معنیدار آماری وجود دارد .لذا

مقاطع

تحصیالت

تکمیلی

از

تحصیل مطالعه-محورتر از پسران هستند ( .)7با

نتیجه میشود که عالوه بر متغیرهای پیشین

این حال در پژوهش شبان ( )11جنس از جمله
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روش آماری به کار گرفته شده در این مطالعه

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
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عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

تحصیلی دانشجویان استفاده کرد.

راهکارهای مناسبی جهت تقویت دانش آماری

محدودیتها

دانشجویان توسط اساتید فن اندیشیده و اجرا

مانند هر مطالعۀ مقطعی دیگر ،نتایج حاصل از این

شوند .در این راستا به نظر میرسد ارائۀ درس

پژوهش را نمیتوان با اطمینان به محیطهای

آمار به صورت منطبقتر با نیازهای علوم

مشابه تعمیم داد .همچنین ،بررسی تأثیر

پزشکی ،و مخصوص ًا اتخاذ شیوههای مناسبتر

متغیرهایی از قبیل عملکرد تحصیلی دانشجو در

آموزش و ارزشیابی این درس ضروری باشد.

دورۀ پیشدانشگاهی و عالقه به رشتۀ تحصیلی در
دانشگاه بر عملکرد تحصیلی به دلیل محدودیت

سپاسگزاری

زمان اجرای طرح پژوهشی مربوطه و نیاز به

این مقاله بر پایۀ طرح پژوهشی شمارۀ 295025

صرف وقت زیاد برای جمعآوری اطالعات در این

با کد اخالقی  295.25مصوب معاونت تحقیقات و

زمینه میسر نگردید.

فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،و با

پیشنهادات

حمایت مالی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر

با توجه به این که عملکرد تحصیلی دانشجویان

بر سالمت نوشته شده است .مرکز خدمات

دختر به طور معنیداری بهتر از دانشجویان

ماشینی دانشگاه نیز اطالعات الزم برای اجرای

پسر است ،پیشنهاد میشود تحقیقی در خصوص

طرح را در اختیار گذاشت.

تعیین علل این امر و یافتن راههایی جهت افزایش
انگیزۀ تحصیلی در دانشجویان پسر صورت
گیرد .همچنین از آنجا که این مطالعه نشان داد
که دانش آماری از جملۀ عوامل مؤثر بر وضعیت
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Original Article
Abstract
IntroductionSince students' academic performance holds significant information which provides
feedback to teachers, educational planners, and students, identification of effective variables on
academic performance is considered a significant priority. Therefore, this study was designed to
investigate the relationship between academic performance of students in medical university of
Isfahan with demographic, scholastic and statistics knowledge factors.
Methods: This is a cross-sectional study with all the students from Isfahan University of Medical
Sciences participating, during 2011- 2014. To answer the research questions, necessary
information about the participants was taken from computing services office, and then analyzed
using SPSS program version 24, through tables, central and dispersion indices, independent ttest, ANOVA, and ANCOVA.
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Results: Research findings shows that there exist a statistically significant relation between
academic performance of students with the variables including sex, age, marital status and
statistics knowledge. However, place of accommodation and educational grade were not
correlated with academic performance.
Conclusion: Considering the significant role of statistics for medical fields and its relevance with
academic performance, it is a essential to improve statistics teaching methods. Better academic
performance is expected from the students this way.
Keywords: Demographic and Educational Factors, Educational Performance, Isfahan University
of Medical Sciences, Statistics Knowledge, Student.
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