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  دهيچک

با اسناد به ضـعف   يليتحصافت . بخشد يم امکانرا  يريادگي يکل به طورو  شهياند، ادراک، افکاراز جمله،  ها انسان يذهن اتيححافظه،  :و هدف نهيزم شيپ

و  تيجنسـ با  زهيانگحافظه و  ريتأث يبررس، قيتحق نياهدف از . دهد يمقرار  يمنف ريتأثتحت  به شدترا  يريادگي که باشد يم ايپاو  يدروناسناد  کيحافظه، 

  .باشد يم انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

 ي زهيانگمدت، بلند مدت و  کوتاه حافظه گيري اندازهبا  مذکرموفق و ناموفق از دو جنس مؤنث و  يپزشک ريغو  يپزشک انيدانشجونفر از  ٨٩ :کارمواد و روش 

. بود انيدانشجومعدل  نيانگيمهرمنس و  شرفتيپ ي زهيانگمدت و بلند مدت،  کوتاه ي حافظه يها آزمون، يريگابزار اندازه . قرار گرفتند يبررس، تحت شرفتيپ

  . ديگرد، استفاده انسيوار ليتحلاز روش  ها داده ليتحلو  هيتجزجهت 

 انيدانشجومدت و بلند مدت  کوتاهحافظه  نيب. دينگردمشاهده  داري معنيتفاوت  چيهدختر و پسر  انيدانشجومدت و بلند مدت  کوتاه ي حافظه نيب :ها افتهي

 شرفتيپ زهيانگ نيب دار معنياز وجود تفاوت  يحاک ها افتهي يول دينگردمشاهده  داري معنيتفاوت  زين يپزشک ريغو  يپزشک يها رشته نيهمچنموفق و ناموفق و 

از  داري معنـي  به طـور پسر  انيدانشجودختر، نسبت به  انيدانشجو کهنشان دادند  قيتحق نيا گريد جينتا نيهمچندر دو گروه موفق و ناموفق بود  انيدانشجو

  . برخوردارند يباالتر ي زهيانگ

 از حافظه ها آن زهيانگو در هر دو جنس، با  يليتحصو مقاطع  ها رشته ي هيکلدر  انيدانشجو تيموفقعدم  اي تيموفق کهد دادننشان  جينتا :يريگ جهينتبحث و 

  .دارد يشتربارتباط 
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 )نويسنده مسئول(ي درماني اروميه روان شناسي تربيتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتكارشناس ارشد  ١
 استاديار گروه آناتومي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه ٢
 كارشناس روان شناسي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه ٣

  مقدمه

در  هـا  مؤلفـه  ينتـر  مهـم از  يکي ي،ريادگيطه يح ،بدون شک

بـه حـق از    يعـال  نظـام آمـوزش  . شـود  يممحسوب  يآموزشنظام 

اسـت کـه    يابـداعات و صـناعات بشـر    تـرين  يچيدهپو  ينتر بزرگ

روه گـ بـه دسـت    يهنگفتـ  گـذاري  سـرمايه  امروزه در هـر کشـور،  

 بـزرگ از  يتـ يپرورانـدن و آمـوزش جمع   يبـرا  از مردم يپرشمار

آن نظام  که در يه افرادين حال، کليبا ا .شود يم انجام ،ياندانشجو

شـده، مراحـل    ينـ يش بيپـ  يهـا  برنامـه بـر طبـق    شوند يموارد 

 ينيش بيار پيکند تر از مع يلکه برخب ،کنند ينم يا طر يليتحص

هـم از حرکـت بـاز     يو گـاه  نمايند يمر حرکت ين مسيشده در ا

ت مهـم  يواقع ).۱،۲(شوند  يمان جدا يل دانشجويو از خ مانند يم

 يايـ ز انسـان در دن يـ شگفت انگ هاي يشرفتپ ي همهآن است که 

 .)۳( است يريادگيده ييامروز، زا
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در اثر تجربـه   کهدر رفتار است  داريپا نسبتاً يرييتغ ،يريادگي

ـ  ،آ نـورمن  .دونالـد  ).۴( شود يم جاديا  يادآوريـ را شـامل   يريادگي

 ).۵( دانـد  يمـ هدفمند و عملکرد ماهرانه که حاصل حافظـه اسـت،   

 دهد يمقرار  ريتأثرا تحت  يريادگي کهاست  يعواملاز  يکيحافظه 

 يابيـ بازو  ينگهـدار آن،  لهيوسـ بـه   کـه اسـت   يدستگاهو همانند 

-نسـون ياتکحافظـه   هيـ نظربر اساس ). ۶( رديگ يممطالب، صورت 

وجود  يزمان يها چهارچوباز  ينظامدر اندوزش حافظه،  ١نيفريش

. شود يم يحسوارد حافظه  يحسداد ن مدل، ابتدا درو نيادر . دارد

مـدت   کوتـاه توجـه، وارد حافظـه    نـد يفرا قيطرسپس اطالعات از 

محـدود   تيـ ظرف يا حافظهنظام  کيمدت،  کوتاهحافظه . شوند يم

از  که، مگر آن ابندي يمدوام  هيثان ۳۰اطالعات در آن فقط  کهاست 

و سپس انتقـال بـه حافظـه بلنـد      ها آن ينگهدار يبرا ييراهبردها

اسـت   يداريپا نسبتاًحافظه بلند مدت، حافظه . مدت استفاده شود

 دارد يمـ نگاه  يطوالنمدت  يبرااطالعات را  ياديز اريبسمقدار  که

ــدر ). ۴( ــتحق کي ــس از قي ــه  ياجــرا، پ  يآموزشــ ســتميسبرنام

)(Cogmed کودکـان حافظـه در   عملکـرد  کـارايي  شيافـزا ، جهت 

 ،حافظـه  کارايي شيافزابا  کهنشان داد  جينتا ،اختالل توجه  يدارا

ـ  .)۷( ابـد ي يم کاهش ،افراد نيادر  يريادگي مشکالت بـر   نيهمچن

اخـتالل   ينـوع دچـار   کودکـان  يروبـر   کـه  يپژوهش جينتااساس 

 يرهـا يمتغ، کـه شـد   يريگ جهينتانجام گرفت، چنان  يکينوروژنت

، نقـش قـاطع و   يجسـمان  يناتوانو  يياجرا عملکرد، يرفتارارتباط 

 کـه  يحـال افراد ندارنـد در   نيا يليتحص عملکرددر  يا کنندهقانع 

مـدت،   کوتاهو حافظه  يکالمحافظه  )تيرفظ( يفراخنا يرهايمتغ

  ).۸( آنان دارند يليتحص عملکرددر  يموثرنقش 

 ديآ يمبه حساب  يريادگياز ملزومات  يکي زين يليزه تحصيانگ

و در حفـظ   بخشـد  يمـ شدت و جهـت   ،است که به رفتار يزيو چ

شـاهراه   نيتـر  يعـال زه يـ انگ. دينما يمرنده کمک يادگيتداوم آن به 

آموختن و  يفرد برا ي زهيانگکه هر چه  ين معنيبد ،است يريادگي

                                                
1 Atkinson-Shiffrin 

دن يرس يبرا يشتريت و رنج و زحمت بيشتر باشد، فعاليل بيتحص

بـه   تـوان  يمـ را  زشيـ انگ ). ۳( متحمل خواهد شـد  ييبه هدف نها

. کـرد  فيـ تعررفتار،  و نگهدارنده کننده تيهدادهنده،  روين عنوان

رفتارها  يبعضچرا ما  که اين ليدل" . استرفتار  ليدلعلت و  زهيانگ

ما  يها زهيانگ، ميده ينمرا انجام  گريد يبعض يول ميده يمرا انجام 

 تيـ موفقعالقه به  اي ليم کيبه صورت  2شرفتيپ زهيانگ". هستند

. اسـت  دهشـ  فيـ تعرخـاص   تيفعال نهيزم کيدر  تيموفق اي يکل

افـراد از   کـه  انـد  داده، نشـان  نهيزم نياانجام شده در  يها پژوهش

 زهيـ انگ يداراافراد،  يبعض. دارند ياديزبا هم تفاوت  ازين نيالحاظ 

 يبـرا خود  يکارهاو در  گرانيدهستند و در رقابت با  ييباالسطح 

به  يچندان زهيانگ گريد يبعض. کوشند يم يسختبه  تيموفق کسب

 کـردن خطـر   آمـاده ، شکستندارند و از ترس  تيموفقو  شرفتيپ

مـؤثر در   يشـناخت اسناد، عامـل  ). ۵( ستندين تيموفق کسب يبرا

 کـه اسـت   يعللـ واقـع مجموعـه   ر و د شرفتيپ زهيانگ يريگ شکل

 تفکـر  يچگـونگ  ).۴( کننـد  يمرفتارشان مطرح  هيتوج يبرا ها آدم

 يهـا  کننـده  نيـي تع، شکستشـان و  تيموفق يها علت بارهافراد در 

نوع  نيتر ياساس). ۵( ديآ يمآنان به حساب  شرفتيپ زشيانگ ياصل

صفات  کردنلحاظ ( بودن يدرونبر اساس  ها علت نيا يبنددسته 

عوامل  کردنلحاظ ( بودن يرونيبو ) مثل حافظه و تالش يتيشخص

در  انيدانشجو يوقت. است) فيتکل يسختمثل  يتيوضعو  يطيمح

 ايرا به سخت بودن امتحان  لشيدلو  کنند ينمخوب عمل  يامتحان

بـه   يمتفـاوت  يهـا  احسـاس ، دهنـد  يمبودن تالش خود نسبت  کم

در  يپ يها شکستبا  يا رندهيادگي يوقتو ) ۴( دهد يمدست  ها آن

با ثبات  و يدرون يت خود را به عامليو عدم موفق شود يممواجه  يپ

 يها کوششد گشته و به يج نا اميبه تدر دهد يمنسبت  مثل حافظه

 يخـود را بـرا   يها زهيانگ ،گريان ديبه ب شود ينمقائل  ي، ارزشخود

در رابطـه بـا   ). ۵( دهـد  يمـ از دسـت   يليت تحصيو موفق يريادگي

 مـؤثر،  يرهـا يمتغاز  يکي به عنوان زين تيجنس، يليتحص شرفتيپ

                                                
2 Achievement motive 
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 قادر نژاد يموس، فرجاه ينغالمحس دکتر، رپو يضيف يدهها
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 کهنشان داده است  ياريبسمطالعات . قرار گرفته است يبررسورد م

بـر   يگنجـ ). ۹( باشـد  يمدختران بهتر از پسرها  يليتحص عملکرد

 النيالتحصـ  فـارغ انجـام شـده در مـورد     يهـا  يبررسـ  جينتااساس 

 انيدانشـجو دختر را نسـبت بـه    انيدانشجو يبرتردانشگاه تهران، 

دختـر، نشـان دهنـده     انيدانشـجو نمرات  نيهمچن. نشان داد پسر

از  يکـ ي، تيجنسـ  که يبه طور ،گروه بود نيادر  يشتريبتجانس 

). ۱۲( مطرح شده اسـت  يليتحص تيموفق کننده نيب شيپعوامل 

 تيـ موفقتفاوت در  نياعلت  کهاست  نيا ديآ يم شيپ که يسئوال

 ايـ حافظـه   تيـ ظرفدختر و پسر به تفاوت در  انيدانشجو يليتحص

 يبررسـ ، قيـ تحق نيـ اهدف از  ، ارتباط دارد؟شرفتيپ زهيانگسطح 

 يليتحصـ  شرفتيپو  تيجنسبا  زهيانگحافظه و  ي رابطه يا سهيمقا

در برنامه  يطرفاز  تواند يم، قيتحق نيا جهينت. باشد يم انيدانشجو

، گـر يدو از طـرف   انيدانشجو يليتحصاز افت  يريشگيپ يها يزير

خـود را بـه ضـعف     يليتحصـ افـت   که يانيدانشجوباور  رييتغ يبرا

دست از تالش برداشـته و   جهينتو در  دهند يمخود ربط  ي حافظه

  .رديگ، مورد استفاده قرار گردند يم يليتحص عملکرددچار افت 

  

  کار مواد و روش

 ،باشـد  يمتحليلي -از نوع توصيفي که پژوهشبراي اجراي اين 

مختلف با  يها رشتهنفر از دانشجويان دختر و پسر در مقاطع و  ۸۹

، ۱۴از  تر نييپادانشجويان موفق و  به عنوانو باالتر،  ۱۷ کلمعدل 

بـه  ( تصادفي انتخاب شـدند  به صورتدانشجويان ناموفق  به عنوان

احتمال وجـود اسـترس و فشـارهاي     کهول غير از دانشجويان ترم ا

پيشرفت  تواند يم، ...روحي ناشي از دوري خانواده و محيط ناآشنا و

 يهـا  مـالک همچنـين از  ). تحصيلي آنان را تحت تأثير قـرار دهـد  

-روحـي  مشکالتعدم وجود بيماري جسماني،  ها يآزمودنانتخاب 

. خانوادگي بود مشکالترواني از جمله افسردگي، اضطراب شديد و 

نفـر دانشـجوي    ۳۸نفـر دانشـجوي موفـق و     ۵۰شـامل  ها يآزمودن

  .نفر دختر بودند ۵۵نفر پسر و  ۳۴از اين تعداد،  کهناموفق بودند 

پيشرفت هـرمنس   ي زهيانگشامل آزمون  ها دادهابزار گردآوري 

آزمـون انگيـزه   . مدت و بلند مدت بود کوتاه ي حافظه يها آزمونو 

جمالت ناتمام اسـت   به صورتسؤال  ۲۹شامل  پيشرفت هرمنس،

، طراحـي  يا نـه يگزبـا سـاختار چهـار     ليکرتبر اساس مقياس  که

، کرونباخضريب اعتبار آزمون بر اساس آزمون آلفاي . گرديده است

همچنين آزمون تحليل . باشد يم ۷۹۹/۰روايي آن برابر با  و ۷۲۹/۰

 کلـي عامل  يکبا سؤاالت اين آزمون  کهاصلي نشان داد  يها مؤلفه

  ).۱۱( ، همبسته است)پيشرفت ي زهيانگ(

مـدت و بلنـد مـدت در دو مرحلـه بـا       کوتـاه  ي حافظهآزمون 

 ي حافظهبراي اندازه گيري  .گردد يمدقيقه اجرا  ۳۰زماني  ي فاصله

و پـس   شود يمتوسط آزمونگر خوانده  کلمهجفت  ۲۵ مدت، کوتاه

هـر جفـت، توسـط آزمـونگر      ي کلمـه اولين  ،کلماتاز اتمام قرائت 

را آزمون شونده  کلمهفرصت، دومين ثانيه  ۱۰و با  شود يمخوانده 

فهرست  دقيقه پس از آزمون اول، ۳۰. سدينو يم در برگ پاسخنامه

در اختيـار آزمـون شـونده    قبلي  کلماتبراي بازيابي  يا کلمه ۱۲۰

ين در آخر ).۱۲( اين آزمون نيز هنجاريابي شده است .رديگ يمقرار 

 ،ANOVAو آزمـون   spssبا اسـتفاده از نـرم افـزار     ها دادهمرحله، 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  

 ها افتهي

نفـر آزمـودني در دو گـروه دانشـجويان بـا       ۸۹در اين مطالعه 

نفر و دانشجويان با ميانگين  ۴۹به تعداد  ۱۷ميانگين معدل باالي 

از  کـه نفر مورد مطالعه قرار گرفتنـد   ۴۰به تعداد  ۱۳معدل پايين 

دانشجوي  درصد۵۶و  پزشکيدانشجوي رشته  درصد۴۴اين گروه، 

از  که دختر بودند درصد۶۴ر و پس درصد۳۶، پزشکيغير  يها رشته

و اقتصـادي،  خـانوادگي   مشـکالت عدم وجـود   نظر سالمت روحي،

 کـه سـعي شـد    ...سـطح سـواد والـدين و    ،عالقه به رشته تحصيلي

از نظر اخـالق تحقيـق نيـز بـا رضـايت      . متجانس باشند ها يآزمودن

 کـامالً فردي  به صورتاطالعات  کليهانجام شد و  ها يآزمودن کامل
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، همچنين به دليل وجود اضـطراب، غـم غربـت    .ه حفظ شدمحرمان

شگاهي در عدم آشنايي با محيط دانشگاه و شيوه صحيح مطالعه دان

دانشجويان  عملکردتحت تأثير قرار دادن  اول و در نتيجه ترم طول

نتـايج   .انتخـاب نشـدند   از دانشجويان ترم اول، ها يآزمودن ورودي،

مـدت و بلنـد مـدت     کوتاهبين حافظه  که دهد يمنشان  ،۱جدول 

، تفاوت پزشکيو غير  پزشکي يها رشتهدانشجويان موفق و ناموفق 

وجود ندارد ولي بين انگيزه پيشرفت دانشجويان موفـق   داري معني

ــاموفق در   ــا دانشــجويان ن ــهب ــا رشــته کلي ــاوت  تحصــيلي، يه تف

انگيزه دانشـجويان موفـق    که اين به خصوصوجود دارد  داري معني

 داري معنـي تفـاوت   ،هـا  رشـته با دانشجويان ساير  پزشکيدر رشته 

  .وجود دارد

  پزشکيو غير  پزشکيلند مدت و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ب مدت، کوتاهمقايسه حافظه  ):۱( جدول شماره

P<0001*  
شـجويان دختـر و   بـين دان  کـه نشان داده شد  ۲جدول نتايج  

هيچ  مدت، کوتاهبلند مدت و  ي حافظهاز نظر پسر موفق و ناموفق 

ــدارد ولــي از نظــر انگيــزه پيشــرفت،  داري معنــيتفــاوت   وجــود ن

 تـرين  کـم بيشـترين و  دانشجويان دختر موفق و ناموفق به ترتيب، 

  .سطح انگيزه را داشتند

  بر اساس جنسيت لند مدت و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانشجويانب مدت، کوتاهمقايسه حافظه  ):۲(جدول شماره 

 تحصيلي يها رشته کليه دانشجويان پسر موفق دانشجويان پسر ناموفق دانشجويان دختر موفق دانشجويان دختر ناموفق

 مدت کوتاهحافظه  ۱۸/۲۱ ۱/۲۰ ۷/۲۱ ۳۵/۲۱

 حافظه بلند مدت ۶/۲۳ ۲۳ ۱۹/۲۳ ۲۳

 انگيزه پيشرفت ۵۶/۸۶ ۷۸/۸۴ ۹۸/۸۸ ۸۷/۷۸*

P<0001*  
بين دانشجويان دختر موفق و  کهنيز نشان داد  ۳نتايج جدول  

 پزشکيغير  يها رشتهناموفق با دانشجويان پسر موفق و ناموفق در 

 داري معنـي هـيچ تفـاوت    مـدت و بلنـد مـدت    کوتاهنظر حافظه  از

بين دانشجويان دختر موفق بـا   مشاهده نگرديد ولي از نظر انگيزه،

وجـود داشـت و دانشـجويان     داري معنـي تفـاوت   ساير دانشجويان،

  .انگيزه را داشتند نيتر نييپا دختر ناموفق،

بر اساس  پزشکيغير  يها رشته دانشجويان لندمدت و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيليب مدت، کوتاهمقايسه حافظه  ):۳(جدول شماره 

  جنسيت

 پزشکيغير  يها رشته موفق دانشجويان پسر دانشجويان پسر ناموفق دانشجويان دختر موفق دانشجويان دختر ناموفق

 مدت کوتاهحافظه  ۶۲/۱۹ ۴/۲۰ ۶۹/۲۱ ۳/۲۰

 مدت حافظه بلند ۳۷/۲۳ ۸/۲۲ ۵۶/۲۲ ۲/۲۳

 انگيزه پيشرفت ۳۷/۸۵ ۳۶/۸۱ ۵۶/۸۶ ۳/۷۹*

P<0001* 
بين حافظه بلنـد مـدت و    کهنيز نشان داد  ۴ جدول يها افتهي

 دختر و پسر موفق و ناموفق، پزشکيمدت دانشجويان رشته  کوتاه

بـاز هـم    وجود ندارد ولي از نظر انگيزه پيشـرفت  داري معنيتفاوت 

بين دانشجويان دختر موفق با سـاير دانشـجويان    داري معنيتفاوت 

   .وجود دارد

  موفق پزشکيدانشجويان  ناموفق پزشکيدانشجويان  موفق پزشکيدانشجويان غير   ناموفق پزشکيدانشجويان غير 
 مدت کوتاهحافظه  ۵۶/۲۲ ۱/۲۱ ۱۵/۲۱ ۳۵/۲۰

 حافظه بلند مدت ۷۴/۲۳ ۲۳ ۷۶/۲۲ ۲۳
 انگيزه پيشرفت ۷۸/۸۹ ۳۲/۸۳ ۲۵/۸۶ ۳۳/۸۰*
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  بر اساس جنسيت پزشکيدانشجويان رشته شرفت با پيشرفت تحصيلي لندمدت و انگيزه پيب مدت، کوتاهمقايسه حافظه  ):۴( جدول شماره

 پزشکيرشته  دانشجويان پسر موفق دانشجويان پسر ناموفق دانشجويان دختر موفق دانشجويان دختر ناموفق

 مدت کوتاهحافظه  ۳۳/۲۳ ۸/۱۹ ۸/۲۱ ۴/۲۲

 حافظه بلندمدت ۶۶/۲۳ ۳/۲۳ ۸۳/۲۳ ۸/۲۲

 انگيزه پيشرفت ۱۶/۸۸ ۲/۸۸ ۴/۹۱ ۴۴/۸۷*

P<0001*  
  

  پزشکيو غير  پزشکيبلند مدت و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان  مدت، کوتاهمقايسه حافظه  ):۱( نمودار شماره

  

  لند مدت و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس جنسيتب مدت، کوتاهمقايسه حافظه  ):۲( نمودار شماره
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  با پيشرفت تحصيلي  بلند مدت و انگيزه پيشرفت مدت، کوتاهمقايسه حافظه  ):۳( نمودار شماره

  بر اساس جنسيت پزشکيغير  يها رشتهدانشجويان 
  

  بر اساس جنسيت پزشکيمدت و حافظه بلند مدت و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان  کوتاهمقايسه حافظه  ):۴( نمودار شماره
  

  و نتيجه گيري بحث

ه بين دو متغير انگيز که دهد يمپژوهش حاضر نشان  يها افتهي

نشـان  مطالعات . وجود دارد داري معنيو پيشرفت تحصيلي، ارتباط 

تحصـيلي در سـطح بـااليي     ي زهيـ انگ کهيادگيرندگاني  داده است،

درسي بيشـتري   تکاليفو  رنديپذ يمبيشتري را  يها تيفعال دارند،

 کننـد  يم کسبه موفقيت بيشتري نيز و در نتيج دهند يمرا انجام 

تحقيقات  .دارد يخوان همبا نتايج بدست آمده از اين تحقيق  که) ۶(
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پيشـرفت و پيشـرفت    مثبت بين انگيـزه  ي رابطهري نيز علمي ديگ

 ييهـا  پژوهشهمچنين در . )۵، ۱۳-۱۷( اند کردهتحصيلي را تأييد 

در مســائل يــادگيري و نقــش انگيـزش   کــه انـد  افتــهيدرمحققـين  

هـوش دانـش آمـوزان     ي درجـه ر از پيشرفت تحصيلي خيلي مؤثرت

  .)۱۸( است

 کوتاه بين حافظه که دهد يمديگر تحقيق حاضر نشان  ي افتهي

 ي رابطهدانشجويان،  پيشرفت تحصيلي مدت و حافظه بلند مدت با

ارتبـاط   کـه با نتـايج پژوهشـي    ها افتهياين . وجود ندارد داري معني

 انگيـزه،  حافظه،( متغير پنجتحصيلي دانشجويان را با  عملکردبين 

، مورد بررسي قـرار داده  )و فرا شناختيراهبردهاي شناختي  اسناد،

 ۱۵۳بـر روي   کـه در تحقيـق مشـابهي    .)۱۹( دارد يخـوان  هم بود،

مـالزي انجـام    يهـا  دانشگاهل در دانشجوي ايراني مشغول به تحصي

تأثير هوش و جنسيت بر پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قـرار  شد، 

 کننـده پـيش بينـي    هوش و جنسيت، کهگرفت و نتايج نشان داد 

 کـه نتايج تحقيقي  کهدر حالي  )۲۰( باشند ينمپيشرفت تحصيلي 

بين  کهنشان داد  دبيرستان اجرا شد، ي دورهبر روي دانش آموزان 

 وجـود دارد  داري معنـي همبسـتگي   حافظه و پيشـرفت تحصـيلي،  

شايد بتوان تفاوت قابل مشاهده بين نتايج تحقيقات  ).۷،۸،۲۱،۲۲(

انجام شده در سطح دانشگاه و دبيرستان را با موضوع غربال شـدن  

يعنـي   هـا  دانشـگاه ورودي  يهـا  آزموندانشجويان از نظر حافظه با 

ورود  که رسد يمبه بيان ديگر به نظر . ، مورد تفسير قرار دادکنکور

 تـر  يقو يا حافظهاستاندارد شده، نياز به  يها آزمونبا  ها دانشگاه به

بـين حافظـه پذيرفتـه شـدگان را از بـين       دار معنيتفاوت  کهدارد 

براي اطمينان در خصوص درست بودن اين فرضيه، نياز به . برد يم

  .تحقيق بيشتري وجود دارد

بـين جنسـيت بـا     کـه ديگر اين تحقيـق نشـان داد    يها افتهي

ولي  وجود ندارد داري معنيمدت و بلند مدت، تفاوت  کوتاهحافظه 

نسبت به  ها زن کهمشاهده شده، نشان داده است  يها قيتحقنتايج 

 .)۲۳،۲۴( برخوردارنــد يتــر يقــومــدت  کوتــاهمردهــا از حافظــه 

بـين جنسـيت و    کـه همچنين نتايج ديگر اين تحقيـق نشـان داد   

وجود دارد و دخترها  داري معنيتفاوت  ويان،انگيزه پيشرفت دانشج

نسـبت بـه پسـرها از انگيـزه پيشـرفت بـاالتري        داري معني به طور

 کـه ديگري نيز نشـان داد   يها يبررس در همين راستا .برخوردارند

 کـه  طـوري  بـه بين جنسيت با انگيزه وجود دارد  داري معنيارتباط 

ه جنس ب جنس مؤنث پذيرش بيشتري در پيشرفت تحصيلي نسبت

 يهـا  يبررسـ نتـايج  ). ۱۶،۲۱،۲۵،۲۶( دهـد  يمـ از خود بروز  مذکر

دانشجويان پسر بيش از  کهنشان داد در دانشگاه گيالن  اسرافيليان

نتـايج تحقيـق    کـه در حـالي  هسـتند   انگيزه بي دانشجويان دختر،

پيشرفت دختران و پسران  ي زهيانگعدم وجود تفاوت بين  ،ديگري

 کـه نتايج حاصـل از تحقيـق حاضـر     ).۱۰( دبيرستاني را نشان داد

وجود تفاوت بـين انگيـزه دانشـجويان دختـر و پسـر را نشـان داد       

بيشـتر در پسـرها در    يهـا  ينگرانـ و  فکـري  يها مشغلهبا  تواند يم

ارتباط با زندگي آتي خود از جمله ازدواج و اشتغال، ارتباط داشـته  

از طرفي نيز در پسرها به دليل برخورداري از آزادي بيشـتر،  . شدبا

دچار انحرافات رفتـاري و اجتمـاعي شـوند، بيشـتر      کهاحتمال اين 

انگيـزه تحصـيلي و در    کـاهش از عوامل  تواند يماست و اين موارد 

بـه   .)۱۰( نتيجه افت تحصيلي بيشـتر در دانشـجويان پسـر باشـد    

وجـود تمايـل    کرداشاره  توان يمدر اين زمينه  کهموضوع ديگري 

و تأييد از طرف ) بسيار خوب( پاسخ يکبيشتر دخترها به دريافت 

  ).۲۷( است تر کماين نياز در پسرها به مراتب،  کهمعلمشان است 

 ييهـا  تيمحـدود ، هـا  قيـ تحقدر اين تحقيق نيز همانند ساير 

از آن جمله محدود بودن تعداد دانشجويان موفق و  کهوجود داشت 

عـدم رضـايت برخـي از     به علتسو و از سوي ديگر  يکناموفق از 

 ۸۹ کننـده  شرکتدر اين تحقيق، تعداد  همکاريدانشجويان براي 

عالوه بر اين، عوامل ديگري در افت تحصـيلي دانشـجويان   . نفر شد

و نياز  باشند ينم پژوهش، قابل بررسي يکفقط در  کهمؤثر هستند 

عوامل متعددي  اينکهبا توجه به . و مداوم دارند مکرر يها يبررسبه 

در پيشــرفت تحصــيلي دانشــجويان دخالــت دارنــد، لــذا پيشــنهاد 
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اقتصادي و فـردي از   -در زمينه تأثير عوامل اجتماعي  که شود يم

جمله وجود اختالفات خانوادگي، شرايط اقتصادي خـانواده، وجـود   

اطفي با جنس مخالف، عالقـه بـه رشـته تحصـيلي، محـل      روابط ع

بــر پيشــرفت .. .، وجــود بيمــاري خــاص، شــيوه مطالعــه وسـکونت 

  . تحصيلي دانشجويان مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

 يهـا  يزيردر برنامه  تواند يم نتايج بدست آمده از اين تحقيق،

بـا   کـه دانشجوياني  ژهيبه وپيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان، 

چـار افـت   د اسناد به حافظه خود در مقايسه بـا سـاير دانشـجويان،   

 .، مورد اسـتفاده قـرار گيـرد   شوند يمعزت نفس  کاهشتحصيلي و 

افزايش انگيزه در اولويت  راهکارهاي که شود يمهمچنين پيشنهاد 

مـداوم   يهـا  آمـوزش پيشرفت تحصيلي همـراه بـا    هاي ريزي برنامه

به طرق مختلف با دانشجويان در  که ها دانشگاهمسئوالن ذيربط در 

  .قرار گيرد تأکيدمورد توجه و  ارتباط هستند،

  

  تشکرتقدير و 

 هيـ کلو قـدرداني خـود را از    تشـکر  کمـال بدين وسيله مراتب 

 دانشجويان گرامـي  هيکلمحترم و همچنين از  همکارانمسئوالن و 

 نمودند رکتمشا صميمانه و با دقت نظر در اجراي اين پژوهش، که

  .ميدار يمابراز 
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