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  چکیده

. باشـد یمـ انشجویان بـر موفقیـت تحصـیلی آنـان     هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اشتغال د

نفـر بـه    98هـا  آندانشجویان دانشگاه پیام نـور بسـتک بودنـد کـه از میـان       ۀجامعه آماري، کلی

چارچوب نظري به کار رفته در این تحقیـق،  . صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند

آوري ه پیمـایش و ابـزار جمـع   روش تحقیـق ایـن مطالعـ   . باشـد یمهاي بوردیو و کلمن نظریه

وارد رایانه شـده و سـپس از    spssبا استفاده از نرم افزار آماري  ها داده. اطالعات پرسشنامه بود

. هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیـل آمـاري قـرار گرفتنـد    طریق شاخص

ي سـن، تأهـل، اشـتغال،    بـین متغیرهـا   داريمعنیارتباط  دهدیمنتایج حاصل از پژوهش نشان 

محل سکونت، زمان مطالعه، فاصـله بـین اخـذ دیـپلم و ورود بـه دانشـگاه، درآمـد خـانواده و         

بـین متغیـر جنسـیت و موفقیـت      داريمعنیکه ارتباط موفقیت تحصیلی وجود داشت در حالی

  .تحصیلی مشاهده نگردید

  

  اشتغال، دانشجو، موفقیت تحصیلی: واژگان کلیدي
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  مقدمه

ــگاهدان ــا ش ــدالورود را  ه ــجویان جدی ــاله دانش ــر س ــز   ه ــذیرش و دانشــجویانی را نی پ

بـه کیفیـت آموزشـی از جایگـاه      که در این چرخه مسـتمر توجـه   کنندیمالتحصیل فارغ

از این رو افزایش کیفیت نظام آموزشی به عنـوان اثرگـذارترین   . اي برخوردار استویژه

برك(شوندیمکشورها محسوب  ۀعامل در توسع
١

 ،1999.(  

بهبود کیفیت آموزش و افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان یکـی از اهـداف مهـم    

به طور کلی معیار تشخیص عدم موفقیت دانشجویان، عملکـرد آنـان   . هر دانشگاه است

این عدم موفقیت یا به مردودي و تکرار . در امتحانات و ارزشیابی تکوینی و نهایی است

  . شودیمرس منجر پایه و یا به ترك تحصیل زود

ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشـجویان در طـول تحصـیل یکـی از     

بـوده   هـا  دانشـگاه ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در ارکان ضروري و اجتناب

هـاي مختلـف انجـام    نمرات اکتسابی دانشجویان در دورهبا مقایسه میانگین  تواندیمکه 

ر تدوین برنامه آموزشی بهتر، ارتقاء کیفیت آموزشی و نهایتاً در اصـالح  این امر د. پذیرد

لیندمان و همکاران(بسزایی دارد تأثیرو بهبود کارایی مسئولین مربوطه 
٢

 ،2001.(  

آموزشـی در اغلـب کشـورها     يها نظاممسئلهنیتر مهمافت تحصیلی یکی از  ۀمسئل

باشـد یـا بـه     ها انسانواه به صورت عمر خ شودیمو منابعی که از این راه تلف  باشدیم

ـ دهدیمصورت منابع مادي و مالی، هر سال رقم قابل توجهی را تشکیل  کـه  طـوري ه ، ب

آموزشی تا اندازه بسیار زیادي موکـول بـه جلـوگیري از اتـالف      يها نظامبهبود کارآیی 

هـر   و دهـد یمـ افت تحصیلی در کشور ما نیز رقم قابل توجهی را تشـکیل  . منابع است

سال این پدیده به صورت مردودي، ترك تحصیل زودرس و یا مورد دیگر مقدار بسـیار  

زیادي از منابع و استعدادهاي بالقوه انسانی و مالی جامعه را تلف نموده و آثـار شـوم و   

هـاي  ناگواري نیز در حیات فـردي و خـانوادگی افـراد بـر جـاي گـذارده و نابسـامانی       

  .وجود آورده استاجتماعی فراوانی را نیز به 

                                                                                                                              
1. Berk
2. Lindemann & et al



147  سی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنانبرر

: نـد از اکـه عبـارت   باشندیمعوامل متعددي در به وجود آمدن افت تحصیلی دخیل 

، سن باالي دانشجویان و عدم داشتن انگیـزه  ها خانوادهسطح پایین اجتماعی و اقتصادي 

تحصـیلی و شـغل آینـده،  تأهـل و وضـعیت شـغلی        ۀکافی، اطالعات کم راجع به رشت

  .بعضی از دانشجویان

، زمـان  شـود یمـ غال عالوه بر اینکه باعث خستگی روحـی و جسـمی دانشـجو    اشت

 گـردد یمـ هاي علمی دانشجویان را کـاهش داده و باعـث   مطالعه و استراحت و فعالیت

به نظر ة الزم را از کالس نبرد و دانشجو در کالس درس تمرکز کافی نداشته باشد و بهر

  .شدکه در موفقیت تحصیلی آنان اثرگذار با رسدیم

اي هـاي مداخلـه  ریزيو نقش هر یک در طراحی و اجراي برنامه ها عاملبررسی این 

در راستاي پیشگیري از این معضل و تسهیل در ایجاد شرایط آموزش به منظور موفقیت 

دانشجویان در کسب مهارت علمی و تخصصی براي دستیابی به رسالت دانشگاه بسـیار  

  .با اهمیت است

بررسـی تـأثیر اشـتغال بـر موفقیـت تحصـیلی دانشـجویان         هدف اصلی این تحقیـق 

کردن میزان تـأثیر  از جمله مشخص يتریفرعيها هدفدر راستاي این هدف، . باشدیم

هر یک از عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بر موفقیت تحصـیلی  

  .مد نظر قرار گرفته است

ـاران   ــوام و همکـ ــو ) 1384(ق ــت عن ــی تح ــجویان  "ان در پژوهش ــتغال دانش ــأثیر اش ت

دندانپزشکی بر موفقیت تحصـیلی آنـان در دانشـکده دندانپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی        

ایـن مطالعـه   . انـد  پرداختهبه بررسی تأثیر اشتغال دانشجویان بر موفقیت تحصیلی آنان  "تهران

ي تحلیلی به روش مقطعی بر روي کلیـه دانشـجویان ورود  - به صورت یک بررسی توصیفی

- 82دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشـکی تهـران در سـال تحصـیلی      1379- 77مهر 

نفـر آنـان در طـی دوران     83دانشـجوي تحـت بررسـی،     200صورت گرفت کـه از   1383

، پرسشنامه بوده که توسـط دانشـجویان   ها دادهابزار گردآوري . تحصیل، اشتغال به کار داشتند

ـار دانشـجویان اعـم از مشـاغل مـرتبط و        نتایج نشان داد. تکمیل شده است که اشتغال بـه ک

در ایــن مطالعــه . غیرمــرتبط بــا دندانپزشــکی تــأثیر منفــی بــر موفقیــت تحصــیلی انــان دارد

ـا افـراد متأهـل و         دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسـر، افـراد مجـرد در مقایسـه ب
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  . ین معدل بهتري برخوردار بودنددانشجویان جوان در مقایسه با دانشجویان مسن از میانگ

اي بـه شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر      در مطالعـه ) 1385(آبادي حجازي و امیدي نجف

دانشجویان سال آخر رشته  ۀآماري، کلی ۀجامع. اند پرداختهموفقیت تحصیلی دانشجویان 

مـورد مطالعـه قـرار     هـا  آنکه همگـی   باشندیمنفر  194کشاورزي دانشگاه تهران شامل 

داري بـین موفقیـت   تگی متغیرهـا، ارتبـاط مثبـت و معنـی    نتایج حاصل از همبس. تندگرف

ریـزي تحصـیلی نشـان    عدل دیپلم، ساعات مطالعه، برنامـه تحصیلی با متغیرهایی چون م

مقایسه موفقیت تجصیلی بین دانشجویان دختـر و پسـر نشـان داد کـه دانشـجویان      . داد

قیت تحصیلی باالتري برخوردارنـد ولـی بـین    دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از موف

موفقیت تحصیلی کسانی که در خوابگاه سکونت دارند و کسانی که با خـانواده زنـدگی   

  .داري وجود نداردتفاوت معنی ،کنندیم

-اي به بررسی تأثیر روابط اجتماعی اسـتاد در مطالعه) 1388(زاده و همکاران حائري

نفـر   300حجم نمونه ایـن مطالعـه   . اند پرداختهان دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجوی

 ةنتایج تحقیق نشان داده است پیوندهاي قوي و ضعیف با استاد و نیـز انگیـز  . بوده است

  .شغلی مثبت و نیز رضایت از نمره بر موفقیت تحصیلی تأثیر مثبت داشته است

 در پژوهشــی در رابطــه بــا تــأثیر وضــعیت اقتصــادي بــر روي) 1978(کورنیلــوس 

کـه بـین وضـعیت اقتصـادي و      انـد  دهیرسـ پیشرفت تحصیلی دانشجویان به این نتیجـه  

بـدین صـورت کـه    . داري وجـود دارد موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی

بنـابراین ایـن   . تحصیلی بیشـتري داشـتند   ةدانشجویان با موقعیت اقتصادي خوب، انگیز

 ةدي در میـزان انگیـز  ز تـأمین امکانـات مـا   مینان داشـتن ا نتیجه حاکی از آن است که اط

  .است مؤثرتحصیلی 

بـر افـت تحصـیلی دانشـجویان      مؤثردر پژوهشی به بررسی عوامل ) 2000(پترسون 

نتایج تحقیق نشان داد که عوامـل شخصـیتی، انگیـزه و عالقـه، احسـاس      . پرداخته است

شـرایط خـانواده بـر     انتظار موفقیت و احساس تنهایی، اعتیاد به مواد مخدر، رضایتمندي،

. تأثیر داشته است ها دانشگاهمیزان موفقیت تحصیلی در 

هـاي جنسـیتی در پیشـرفت    تفـاوت "تحـت عنـوان   ) 2005(در تحقیقی که اسمیت 

 انجام داده است به این نتیجه رسیده است که عواملی مثل وضعیت اقتصـادي،  "تحصیلی
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  .ستاجتماعی و جنسیت بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته ا

تأثیر خاستگاه اجتماعی والدین بر موفقیت تحصیلی فرزنـدان، در کشـورهاي    ةدربار

در برخی از کشورها این تأثیر کماکان بـه  . مختلف روندهاي متفاوتی مشاهده شده است

کاهش  توانیم. قوت خود باقی است، ولی در برخی دیگر، این تأثیر رو به کاهش است

رد تحصیلی فرزندان را ناشـی از کـاهش اهمیـت منـابع     اثر خاستگاه خانوادگی بر عملک

مالی و مادي خانواده دانست؛ پس براي بررسی تأثیر خاستگاه خانواده بر فرزنـدان بایـد   

 یۀبـر اسـاس فرضـیه سـرما    . هم به منابع مالی و هم بـه منـابع فرهنگـی توجـه داشـت     

ثبت نـام کننـد و از   اقتصادي، والدین ثروتمند قادرند فرزندان خود را در مدرسه بهتري 

ولـی موفقیـت در مدرسـه صـرفاً بـه      ). 1974بودن، (هاي سنگین آن برآیند عهده هزینه

فرهنگـی، بخشـی از تـأثیر     ۀبـر اسـاس نظریـه سـرمای    . اتکاي منابع مالی ممکن نیسـت 

از  آمـوزان دانـش خاستگاه خانوادگی بر موفقیت تحصیلی ناشی از برخورداري برخی از 

منظور از منابع فرهنگی آشنایی دانش آموز با قواعد حاکم بـر  . است منابع فرهنگی بیشتر

فرهنگی نیز  ۀهمانند دیگر انواع سرمایه، توزیع سرمای. فرهنگ و تجلیات هنري آن است

بوردیو، (در جامعه یکسان و برابر بین گروههاي اجتماعی مختلف صورت نگرفته است 

به پایگاه  آوردیمخانواده خود به دست  میزان سرمایه فرهنگی که دانش آموز از). 1973

سرمایه فرهنگی به همراه سـرمایه اقتصـادي   . اجتماعی خانواده او بستگی دارد-اقتصادي

تا موقعیـت خـود را در جامعـه     دهدیمو اجتماعی به اعضاي طبقه مسلط جامعه امکان 

گـی بوردیـو،   فرهن ۀبدین ترتیب بر اساس نظریه سـرمای ). 1997بوردیو، (باز تولید کنند 

تأثیر خاستگاه اجتماعی خانواده بر موفقیت تحصیلی فرزند ناشی از نوع و میـزان منـافع   

، زیرا کودك با اسـتفاده از ایـن   کنندیمفرهنگی است که والدین براي فرزند خود فراهم 

  .انتظارات مدرسه را برآورده سازد تواندیممنابع فرهنگی 

یر خاستگاه اجتماعی خود، بـا دانـش فرهنگـی    بوردیو معتقد است که افراد تحت تأث

نظـام  . شـوند یمفرهنگی مختلف وارد نظام آموزشی  ۀمختلف و با برخورداري از سرمای

، پردازدینمهاي اولیه در زمینه سرمایه فرهنگی سازي این تفاوتآموزشی نه تنها به برابر

سرمایه فرهنگـی بیشـتري    ی که ازآموزاندانشبنابراین. کندیمرا تشدید  ها آنبلکه حتی 

برخوردارند بهتر قادرند قواعـد موفقیـت در مدرسـه را فرگیرنـد و در نتیجـه موفقیـت       
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، آمـوزان دانشفرهنگی  ۀهاي اولیه در سرمایبدین ترتیب تفاوت. تحصیلی بیشتري دارند

خود را در عملکرد تحصیلی و مدارك تحصیلی آنان نیز متجلی ساخته و در نهایـت بـر   

  ).   1997آشافنبورك و ماس، (گذاردیمبقاتی و شغلی آنان در آینده تأثیر موقعیت ط

 تـأثیر « بر اهمیت سرمایه اجتماعی در عملکـرد تحصـیلی معتقداسـت    تأکیدکلمن با 

مستقل مدرسه بر عملکرد تحصیلی کودك چندان زیاد نیسـت بلکـه عامـل مهـم همانـا      

ش ا، سـرمایۀ اجتمـاعی بـا کـارکرد    بنابر نظـر وي . )86:شارع پور (»محیط خانواده است

اجتماعی شیئی واحد نیسـت بلکـه انـواع چیزهـاي گونـاگونی       ۀسرمای. شود تعریف می

: است که دو ویژگی مشترك دارند

هاي معین افرادي را اي از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش شامل جنبه ها آنهمۀ

هـاي دیگـر    عی ماننـد شـکل  اجتمـا  ۀسرمای. کنند که در درون ساختار هستند، تسهیل می

یـافتنی نخواهـد   سرمایه، مولد است و دستیابی به اهداف معینی را که در نبودن آن دست

مـاعی  کلمن، معتقد است که سـرمایه اجت ).  1377:462کلمن، . (سازد پذیر میبود، امکان

او داراي دیـدگاه  . فـرد صـاحب آن نیسـت   متعلق به تعامـل اجتمـاعی اسـت؛ بنـابراین     

اجتماعی هست و به بررسی تأثیر فقدان سرمایه اجتماعی بـر   ۀدر زمینه سرمای کارکردي

-302: 1387شارع پـور،  (و ترك تحصیل پرداخته است  آموزاندانشعملکرد تحصیلی 

301.(  

  هاي تحقیقفرضیه

.بین جنس و افت تحصیلی رابطه وجود دارد 

  .بین سن و افت تحصیلی رابطه وجود دارد 

  .ذ دیپلم و ورود به دانشگاه و افت تحصیلی رابطه وجود داردبین فاصله بین اخ

.بین زمان مطالعه و افت تحصیلی رابطه وجود دارد

.بین محل سکونت و افت تحصیلی رابطه وجود دارد

.تأهل و افت تحصیلی رابطه وجود دارد تبین وضعی

.بین وضعیت اشتغال و افت تحصیلی رابطه وجود دارد 

.و افت تحصیلی رابطه وجود دارد بین درآمد خانواده
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  روش

 ۀجامعـ . آوري اطالعات از پرسشنامه اسـتفاده شـده اسـت   در این تحقیق به منظور جمع

1390-1389دانشجویان دانشگاه پیام نور بستک در سـال تحصـیلی    ۀآماري تحقیق، کلی

ب نفر به صورت تصـادفی بـه عنـوان حجـم نمونـه انتخـا       98ها آنکه از میان  باشدیم

  .گردیدند

در ایـن مطالعـه، معـدل کسـب     . باشدیممتغیر وابسته این تحقیق، موفقیت تحصیلی 

شده توسط دانشجویان مالك موفقیت تحصیلی آنان در نظر گرفته شد و ارتباط و تـأثیر  

متغیرهاي مستقل سن، جنس، تأهل، اشتغال، محل سکونت، فاصـله بـین اخـذ دیـپلم و     

) موفقیـت تحصـیلی  (ه، درآمد خـانواده بـا متغیـر وابسـته     ورود به دانشگاه، زمان مطالع

  .بررسی گردید

  هایافته

درصـد   9/43نفر برابـر   43دانشجوي تحت بررسی  98از این حاکی است که از  ها افتهی

در این بررسـی اکثریـت دانشـجویان در    . درصد دختر بودند 1/56نفر معادل  55پسر و 

درصـد مجـرد و    2/62انشجویان تحت بررسی از د. سال قرار داشتند 18-24گروه سنی 

  . درصد متأهل بودند 8/37

 =sig(نتایج مطالعه نشان داد میان سن و موفقیت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد 

مبنی بـر وجـود رابطـه میـان سـن دانشـچویان و موفقیـت        H1بنابراین فرضیه ). 0/000

  . شودیمتحصیلی تأیید 

که با توجـه   دهدیمی بر حسب وضعیت تأهل نشان تفاوت میانگین موفقیت تحصیل

تفاوت مشاهده شده ) sig= 0/023(داريمعنیو سطح ) 06/1(آمده به دست  tبه مقدار 

بنابراین فرضیه ما مبنی بر الینکه موفقیـت تحصـیلی در   . باشدیماز لحاظ آماري معنادار 

  .شودیم، تأییدباشدیمدانشجویان مجرد باالتر از دانشجویان متأهل 

این فرضیه مبنی بر وجود تفاوت معنـی دار میـان موفقیـت تحصـیلی دانشـجویان و      

  .شودینمتأیید ) sig=0/556(جنسیت با توجه به سطح معناداري به دست آمده 

که  دهدیمآزمون تفاوت میانگین موفقیت تحصیلی بر حسب وضعیت اشتغال نشان 

فرضـیه مـا مبنـی بـر اینکـه      ) sig= 0/000(بـه دسـت آمـده     داريمعنیبر اساس سطح 



آموزشی يها نظامپژوهش در   152

نسـبت بـه دانشـجویان غیرشـاغل      يتر نییپادانشجویان شاغل داراي موفقیت تحصیلی 

  .گرددیم، تأیید باشندیم

میـان فاصـله بـین اخـذ دیـپلم و ورود بـه دانشـگاه و موفقیـت          ۀجهت آزمون رابط

طح بـا توجـه بـه سـ    . اسـتفاده شـده اسـت   ) ضـریب همبسـتگی  (تحصیلی از رگرسیون 

، فرضـیه مـا مبنـی بـر اینکـه دانشـجویانی کـه        )sig= 0/000(معناداري به دسـت آمـده   

، موفقیت تحصیلی بیشتري را تجربه شوندیمبالفاصله بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه 

  .شودیم، تأیید کنندیم

همچنین با توجه به سطح معناداري محاسبه شده میان مدت زمان مطالعه و موفقیـت  

فرضیه ما مبنی بر اینکه دانشجویان با صرف زمان مطالعه بیشتر، ) sig= 0/000(تحصیلی

  .ردیگیم، مورد تأیید قرار اند داشتهموفقیت تحصیلی باالتري 

کـه   دهـد یمآزمون تفاوت میانگین موفقیت تحصیلی بر حسب محل سکونت نشان 

 کننـد یمـ خود زندگی دانشجویانی که در منزل پدر و مادر سکونت داشتند و با خانواده 

نسبت به افرادي که در خوابگاه و منـازل اسـتیجاري سـکونت داشـتند، داراي موفقیـت      

  .تحصیلی باالتري بودند

همچنین نتایج مطالعه بیانگر این بود که میان درآمـد خـانواده و موفقیـت تحصـیلی     

  ).sig= 0/000(رابطه معنادار وجود دارد 

گیرينتیجه

نشان داد که بین سن و موفقیت تحصیلی دانشجویان از نظر آماري هاي این مطالعه یافته

به این صورت که هر چقدر سن دانشجویان بـاالتر بـوده،   . وجود دارد داريمعنیارتباط 

کـه ایـن نتیجـه بـا نتیجـه تحقیـق مجدالـدین        . کمتر شده اسـت  ها آنموفقیت تحصیلی 

ــاران  )1374( ــی و همک ــاران  )1386(، خزاع ــادي و )1382(، درخشــان و همک ، فره

، )1379(، صــابرفیروزي و همکــاران)1385(، عالیخــانی و همکــاران)1382(همکــاران 

، قــوام و )1374(، شــمس و همکــاران )1381(یوســفی مشــعوف و ســعیدي جــم   

  .، مطابقت دارد)1384(همکاران

هاي دیگر پژوهش حاضر این بود که بین جنسیت و موفقیـت تحصـیلی رابطـه    یافته

خزاعـی و  (یر جنسـیت بـر موفقیـت تحصـیلی در برخـی مطالعـات       تـأث . وجود نداشت
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همکاران، درخشان و همکاران، فرهادي و همکاران، صابر فیروزي و همکاران، تمنـائی  

فر و همکاران، یوسفی مشعوف و سعیدي جم، چنگیزي آشتیانی و همکاران، خدیوزاده 

مـد نظـر   ) شوره دلـی  و همکاران، فالح چاي، مجدالدین، هزاوه اي و همکاران، علیاري

موفقیـت تحصـیلی در دانشـجویان دختـر بـیش از       هـا  آنقرار گرفته است که در تمامی 

منیري و همکاران، عالیخـانی  (هاي دیگر دانشجویان پسر بیان شده است ولی در بررسی

) و همکاران، شمس و همکاران، مطلق و همکاران، ده بزرگی و موصلی و ایـن بررسـی  

  . تاین عامل رد شده اس

هاي دیگر پژوهش حاضر این بود که موفقیت تحصیلی در دانشجویان مجـرد  از یافته

عالیخـانی و  (هـا  پژوهشهاي سایر این یافته با یافته. باشدیمباالتر از دانشجویان متأهل 

همکاران، جهانی هاشمی و همکاران، فرهادي و همکـاران، صـابرفیروزي و همکـاران،    

مشعوف و سعیدي جم، مطلق و همکـاران، تمنـائی فـر و    درخشان و همکاران، یوسفی 

هزاوه اي و همکاران، علیـاري شـوره دلـی، قـوام و همکـاران، ده بزرگـی و        همکاران ،

 يهـا ینگراندانشجویان متأهل ممکن است . هماهنگ است) موصلی، شمس و همکاران

أهـل باعـث   ت. زیادي درباره مسائل مالی و معیشتی، مسکن و فرزندپروري داشته باشـند 

که فرد جهت رفع کمبودهاي رفاهی و اداره زندگی به اشـتغال روي آورد و در   شودیم

نتیجه فرصت کمتري براي مطالعه و تحقیق و حضور جدي در دانشـگاه داشـته باشـد و    

  . شودیماین مانع جدي براي پیشرفت تحصیلی محسوب 

ت تحصـیلی رابطـه معنـادار    یافته دیگر این پژوهش این بود که وضعیت اشتغال با موفقی

ـاري       (این یافته با یافته هاي مطالعات . دارد ـینی، علی ـاران، فتحـی نـوزان، حس مطلـق و همک

ـتیانی و  شوره دلی، درخشان و همکاران، عالیخانی و همکاران، قوام و هم کاران، چنگیزي آش

ـیل بـر مو   . باشدیمهمخوان ) همکاران فقیـت  اشتغال به کار دانشجویان در طـی دوران تحص

بـه صـورتی کـه دانشـجویان شـاغل داراي موفقیـت تحصـیلی        . تحصیلی آنان مـؤثر اسـت  

ـتگی     . باشندیمنسبت به دانشجویان غیرشاغل  يتر نییپا اشتغال عالوه بـر اینکـه باعـث خس

هاي علمی دانشـجویان  ، زمان مطالعه و استراحت و فعالیتشودیمروحی و جسمی دانشجو 

ـته باشـد و بهـره      دگردیمرا کاهش داده و باعث  دانشجو در کالس درس تمرکز کـافی نداش

  .  الزم را از کالس نبرد و در نتیجه، عملکرد تحصیلی او افت نماید
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از دیگر نتایج تحقیق این بود دانشجویانی که بالفاصله وارد دانشگاه شدند، عملکـرد  

همکاران، منیري و هاي مطالعات خزاعی و بهتري از خود نشان دادند و این یافته با یافته

دانشـجویانی  . اي و همکاران مطابقت داردهمکاران، چنگیزي آشتیانی و همکاران، هزاوه

، بـه دلیـل پیوسـتگی تحصـیلی،     شوندیمکه بالفاصله بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه 

شاید گسست تحصیلی عامـل عـدم   . کنندیماحتماالً موفقیت تحصیلی بیشتري را تجربه 

  . شجویان بوده باشدموفقیت دان

در رابطه بـا  . عامل دیگر مورد مطالعه در پژوهش حاضر زمان مطالعه دانشجویان بود

وجود داشت به صورتی که افراد با  داريمعنیتأثیر زمان مطالعه بر افت تحصیلی ارتباط 

هـاي  ایـن نتـایج بـا یافتـه     اند داشتهموفقیت تحصیلی باالتري  صرف زمان مطالعه بیشتر،

، دانشـگاه علـوم   )قوام و همکـاران (لعات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران مطا

که ) رئوفی و همکاران(، دانشگاه علوم پزشکی تبریز )منیري و همکاران(پزشکی کاشان 

  .بودند، بیشتر است مطابقت دارد تر موفقنشان دادند میزان مطالعه در دانشجویانی که 

 داريمعنـی نت دانشجو بر موفقیـت تحصـیلی، ارتبـاط    در ارتباط با تأثیر محل سکو

در که با توجه به کمبودهاي متعـددي کـه   اند دادهسایر مطالعات نیز نشان . وجود داشت

، افراد داراي منزل شخصی، عملکرد بهتـري در  شودیمهاي دانشجویی مشاهده خوابگاه

انی هاشـمی و  ده بزرگی و همکـاران، علیـاري شـوره دلی،جهـ    (دهندیمتحصیل نشان 

تحقیق قوام و همکاران نیز نشان داد دانشجویانی کـه در منـزل پـدر و مـادر     ). همکاران

سکونت داشتند نسبت به افـرادي کـه در منـزل شخصـی و منـزل اسـتیجاري سـکونت        

داشتند، داراي موفقیت تحصیلی باالتري بودند، این نتـایج بـا تحقیـق هزارجریبـی و ده     

دانشـجویانی کـه بـا خـانواده خـود       رسـد یمـ به نظر . تبزرگی و موصلی مطابقت داش

دانشـجویان خوابگـاهی   . دچار مشکالت دانشجویان خوابگاهی نیسـتند  کنندیمزندگی 

از فقدان امکانات رفاهی مناسب، نبود مکـان مناسـب بـراي مطالعـه، شـلوغی و       معموالً

و مشـکالت   هـا  تیمحـدود این . برندیمدوري از خانواده و آثار روانی ناشی از آن رنج 

  . مانع پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود تواندیم

تأثیر درآمد خانواده بر موفقیت تحصیلی در مطالعات فرهادي و همکاران، درخشان، 

پـژوهش  . شمشیري، خیر، علیاري شوره دلی و بررسی حاضر مد نظر قرار گرفته اسـت 
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هاي طبقـه پـایین هسـتند    نوادهدانشجویانی که از خا اند دادهمجدالدین، استونسون نشان 

نشـان داد کـه    2002هاي پژوهش زاپـاال در سـال   یافته. ملکرد تحصیلی ضعیفی دارندع

و نسـبت بـه    کنندیمهاي سطح پایین اقتصادي هستند کمتر مطالعه کسانی که از خانواده

به نظر شمید پایگاه اقتصادي . کنندیمتحصیل نگرش منفی دارند و زودتر ترك تحصیل 

باعث افت تحصیلی شود اما نقش این عامل براي همه مـوارد   تواندیمجتماعی ضعیف ا

افت تحصیلی قابل توجیه نیست به عبـارت دیگـر بـراي برخـی از مـوارد علـت افـت        

بی شک یکی از مشکالت اصـلی اکثـر دانشـجویان تـأمین     . تحصیلی چیز دیگري است

بر موفقیـت تحصـیلی آنـان     ندتوایممخارج تحصیلی و مشکالت معیشتی آنان است که 

  ). 1995هولمبرگ، ( اثرگذار بوده و باعث افت تحصیلی بشود 

گفت عملکرد تحصیلی دانشجویان در دانشـگاه   توانیمبا توجه به مطالب بیان شده 

علمی و خانوادگی قبل از دانشگاه و عملکرد فردي  يها انیبنبه عوامل مختلفی از جمله 

جمع عوامل تأثیرگذار بر عدم موفقیت تحصیلی نظیر افـزایش  ت. در دانشگاه بستگی دارد

سن، تأهل، اشتغال، جنس مذکر، معدل دیپلم پایین، فقر و پایین بـودن سـطح اقتصـادي    

احتمال عدم موفقیـت تحصـیلی و عواقـب پـس از آن را تشـدید       تواندیم.....خانواده و 

  . بخشد

  :رسدیمزم به نظر بنابراین براي بهبود وضعیت تحصیلی اقدامات زیر ال

اي شود و نظام آموزشی را از پایـه  به تقویت پایه تحصیلی در دبیرستان توجه ویژه -

  .اصالح کرد

  .معدل دیپلم به عنوان یکی از شرایط ورود به دانشگاه در نظر گرفته شود -

ماندگی قبل از دانشـگاه  هاي جبرانی و مشاوره تحصیلی عقبباید با تشکیل کالس-

  .ان را جبران و از کاهش عملکرد آموزشی آنان در دانشگاه پیشگیري کرددانشجوی
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  منابع
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