
 
 
 
 
 

  29 

Study of the Relationship Between Locus of Control and 
Academic Achievement Among Students of Mazandaran 

University of Medical Sciences 
 
 

Rahim Bagherzadeh Ladari1, Mohammadreza Sadeghi1, Mohammadreza Haghshenas2,  
Seyed Ebrahim Mousavi1, Jamshid Yazdani Cherati3 

 
1 Department of Psychology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

2 Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
3 Department of Biostatic, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

 
 

 (Received 15 May, 2010 ; Accepted 31 August, 2010) 

 
Abstract 
 

Background and purpose: Concept of locus of Control, as a personality variable, is now an 

important theoretical and applied research field, studied in connection with several phenomena. This 

study evaluates if locus of Control variable can be a predictor for academic performance toward the next 

semesters and if previous academic performance can affect the locus of control score. 

Materials and methods: This is a descriptive study and the subjects were students of 

Mazandaran University of Medical Sciences. A stratified random sampling and control of educational 

levels and schools were conducted. We used Rotter 29 item locus of control inventory and demographic 

questionnaire as measurement tools and researchers attended the selected classes in the third educational 

semester onward. Questionnaires were distributed and completed forms were collected at the same 

session. 

Results: This study showed that, although students who have internal locus of control had higher 

academic achievement, there was no significant relationship between locus of control and the average 

score of the second and third semesters. There were no statistical differences between the demographical 

variables of the parents and the locus of control.  
Conclusion: Although people with internal locus of control are more successful in their lives, this 

does not necessarily mean they are successful in any kind of activities, including education. Academic 

achievement is suggested to be multifactorial. 
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  پژوهشی          

  
  

  ـــدرانـــازنـی مــکـــــزشــــوم پـــگاه علـمجلــــه دانشــ
  )30-35   (1389 سال   مرداد     77شماره    بیستم دوره 

 

30  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستمدوره                                                                                         کی مازندران      مجله دانشگاه علوم پزش

  رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 
  88-89دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 

 
  2محمدرضا حق شناس         1محمدرضا صادقی        1رحیم باقرزاده لداری
  3 چراتیجمشید یزدانی         1سید ابراهیم موسوی

  

  چکیده
هـای نظـری و      منبع کنترل به عنـوان یـک متغیـر شخـصیتی روز بـه روز اهمیـت بیـشتری در پـژوهش                      :سابقه و هدف    

ایـن  . انـد  هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار داده           ا این متغیر را در ارتباط با پدیده       ه شماری از پژوهش  . کند پیدا می  کاربردی
  .مطالعه با هدف تعیین رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد

ان تـرم سـوم دانـشگاه        جامعه مورد مطالعه دانـشجوی     .پژوهش حاضر به صورت توصیفی طراحی شد       :مواد و روش ها     
انتخـاب  ای و بـا کنتـرل مقطـع تحـصیلی و دانـشکده               گیری تصادفی طبقـه    علوم پزشکی مازندران بودند که به صورت نمونه       

های ترم سوم   کنترل راتر بوده است و محقق با حضور در کالس     منبع سوالی   29 ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه        .شدند
و نیز پرسشنامه جمعیت شناختی را در بین آنها توزیع و اطالعات تکمیل شده در همان جلسه از                 انتخاب شده، پرسشنامه فوق     

  .گردید آنان دریافت می
 کنترل درونی بودند پیشرفت تحصیلی باالتری داشتند، اما         منبعاین مطالعه نشان داد اگرچه افرادی که دارای          :یافته ها   

داری بین متغیرهای جمعیـت    یرم دوم و سوم مشاهده نگردید، همچنین ارتباط معن         کنترل و معدل ت    منبعداری بین    یرابطه معن 
  . منبع کنترل مشاهده نگردیدبا)  جنس و تحصیالت والدین،سن(شناختی 

تر باشـند ولـی ایـن موفقیـت الزامـاً تمـام              شان موفق  اگرچه افراد با منبع کنترل درونی ممکن است در زندگی          :استنتاج  
رسد پیشرفت تحصیلی تابع عوامـل و متغیرهـای متعـدد و             گیرد و بنظر می    رد از جمله تحصیل را دربر نمی      های زندگی ف   جنبه

 .ایی باشد پیچیده
  

  ، دانشجویان کنترلمنبعپیشرفت تحصیلی،  :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
دانشجویان در هر کشوری به عنوان قشر روشـنفکر،         

های   سرمایه ن جوانا .آیند میساز به شمار     کارآمد و آینده  
 بـا   .ای هـستند   انسانی و محور اصلی توسعه در هر جامعـه        

  روی ـگاه جوانان در زمره قشر کارآمد و نیـورود به دانش
 

  .است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است H-8725 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره
  E-mail:mehr_i_a@yahoo.com          جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، اداره بهداشت و مشاوره دانشجویی18کیلومتر : ساری - باقرزاده لداریرحیم :مولف مسئول

 گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1

   دانشگاه علوم پزشکی مازندرانگروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی،. 3
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده بهداشت، آمار زیستیگروه .4

  9/6/89:             تاریخ تصویب4/3/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           5/2/89: ریافت تاریخ د
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  ان و همکاررحیم باقرزاده لداری                                  هشی   پژو  
  

31  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستمه  دور                                                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  
این مهم زمـانی تحقـق   . گیرند می خالق هر کشوری قرار  

 و  یابد که هدف اصلی ورود به دانشگاه یعنی موفقیت         می
پیــشرفت تحــصیلی فــراهم گــردد، لــذا وظیفــه نهادهــای  
 آموزشی است که این موضوع را مورد مداقه و بررسی قرار          

  .)1(داده و علل وعوامل پیشرفت تحصیلی را مشخص نمایند
دارد متغیرهـای     ابـراز مـی    "کتـل " به نقـل از      فراهانی

هـای شــناختی،    از قبیـل بهـره هوشــی، سـبک   ،شخـصیت 
ــاد درصــد واریــانس   هــا و انگیــزه گــرایش هــا علــت هفت

ــره  ــدگی نم ــصیلی    پراکن ــشرفت تح ــه پی ــوط ب ــای مرب ه
و پــژوهش دیگــری نــشان داده اســت کــه   )2(باشــند مــی

مهمترین عامل انگیزش درونی که بـا پیـشرفت تحـصیلی           
  .)3(باشد ارتباط دارد منبع کنترل و احترام به نفس می

 کنتـرل درونـی در مقابـل کنتـرل بیرونـی            منبعسازه  
در نظریه یادگیری اجتماعی دارد کـه توسـط راتـر           ریشه  

 مطرح گردیـد، کـه مطـابق آن افـراد ایـن             1966در سال   
هــای  تمایــل را دارنــد کــه بــرای موفقیــت و یــا شکــست 

 .خودشان عوامـل درونـی و یـا بیرونـی را مطـرح نماینـد              
کنترل درونی میزان باور فرد به کنترل اتفاقاتی کـه بـرای          

 کند وکنترل بیرونی، باور فرد     یدهد را توصیف م    او رخ می  
دهـد نتیجـه عوامـل       به اینکه اتفاقاتی که برای او رخ مـی        

کـرده   مطـرح  لفکورت   .بیرونی مانند تقدیر و شانس است     
بینی  پیش را ای از رفتارها گسترده است که منبع کنترل طیف

 منبـع  کـه    نیز دریافتند ) 2002 ( و همکاران  Tella )4(کند می
 رفتارهـای تحـصیلی و    ده خوبی برای    بینی کنن  کنترل پیش 

 به رابطه بین منبع     ای از پژوهشگران    عده )5( اجتماعی است 
انــد و  کنتــرل درونــی و پیــشرفت تحــصیلی دســت یافتــه 

گروهی دیگر رابطه منفی بین کنترل بیرونـی و پیـشرفت            
از سوی دیگـر شـاهد آن        .)6( کردند گزارشتحصیلی را   

ه مـشکالت  هستیم که مشکالت تحـصیلی خـود منجـر بـ       
ثانویه دیگـری چـون مـشکالت روانـشناختی و ارتبـاطی            

متغیــر رابطــه بررســی لــذا مطالعــه حاضــر بــه . )1(شــود مــی
دانــشجویان  شخــصیتی منبــع کنتــرل بــا پیــشرفت تحــصیلی

  .پرداختدانشگاه علوم پزشکی مازندران 

  مواد و روش ها
ــوده و نحــوه     ــوع توصــیفی ب ــه از ن ــوع مطالع ــن ن ای

عیین میزان پایایی آزمون منبع کنترل      گیری پس از ت    نمونه
هـای مختلـف      نفـر از دانـشجویان رشـته       172. بوده اسـت  

ه شـرکت   عـ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ایـن مطال       
.  در نوسان بـوده اسـت      22 تا   18کردند، که سن آنها بین      

گیری  گیری در این پژوهش به صورت نمونه       روش نمونه 
ر مقطـع تحــصیلی و  ای و بـا کنتـرل متغیـ     طبقـه -تـصادفی 

  .دانشکده انجام گردید
هـا از دو پرسـشنامه جمعیـت     آوری داده بـرای جمـع  

 کنتــرل اســتفاده گردیــد، کــه همکــاران منبــعشــناختی و 
هایی که بـه صـورت       های ترم سوم رشته    محقق در کالس  

شـدند حاضـر و پـس        تصادفی از هر دانشکده انتخاب می     
انـه بـودن،    محرم(های شفاهی یکـسان      از ارائه توضیحات  

ــواالت  ــداقت در پاســـخ سـ ــژوهش و صـ ) ضـــرورت پـ
ــان    پرســشنامه ــع و پــس از تکمیــل در همــان زم هــا توزی

کننـده در ایـن       نفر شرکت  172 از   .گردید آوری می  جمع
 نفر بـه دلیـل نقـص در پاسـخنامه از شـرکت در         19طرح  

 .تحقیق حذف شدند

 اطالعاتی در مورد    شامل پرسشنامه جمعیت شناختی  
 ، جنـسیت  ، دانـشکده  ،رشته تحـصیلی   ،نوادگی نام خا  ،نام

 وضعیت تاهل سطح تحصیالت پدر و مـادر و          ،رتبه تولد 
  .مقطع تحصیلی بود

 که توسط   ای پرسشنامهجهت سنجش منبع کنترل از      
 -راتر تحـت عنـوان مقیـاس کنتـرل درونـی          . بی. جولیان
 پرسشنامهاین  . تدوین گردید، استفاده شد   ) 1966(بیرونی

باشد و هریـک از       سوالی می  29جی  خود سن  آزمونیک  
  .)7(باشد سواالت آن دارای دو جمله می

ــا     ــاس کــه ب ــن مقی ــایی ای حــد متوســط ضــریب پای
های تنـضیف و کـودر ریچاردسـون محاسـبه شـده             روش

 درصـد بـوده اسـت، ضـریب پایـایی           70است در حـدود     
 بـوده اسـت معـدل        درصد 84مقیاس، با روش بازآزمایی     
ها   از طریق مکاتبه با دانشکده     تحصیلی ترم دوم وسوم نیز    

  .آوری شد جمع
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  منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
 

32  1389مرداد  ، 77 ، شماره بیستمدوره                                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                

ــاری   ــزار آم ــرم اف  و SPSS 16اطالعــات توســط ن
 و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و     t-testآزمون های   

 بعنـوان سـطح معنـی داری        >05/0Pتحلیل قرار گرفت و     
  .در نظر گرفته شد

  

  یافته ها
ــه ــر اســاس یافت    درصــد 2/24هــای ایــن پــژوهش،  ب

   درصــد 8/75فــراد مــورد مطالعــه مــذکر و  از ا)  نفــر37(
 5/8 نفـر شـرکت کننـده        153 از   .مونث بودند )  نفر 116(

مجـرد  )  نفـر  140( درصد   5/91متاهل و   )  نفر 13(درصد  
 7/1 با انحراف معیار     8/15میانگین معدل ترم دوم     . بودند

 8/1 بـا انحـراف معیـار        9/14و میانگین معـدل تـرم سـوم         
وسـط میـانگین معـدل تـرم         مت 1جدول شماره    .بوده است 

ا نـشان   دانشکده ر  دوم و سوم و انحراف معیار به تفکیک       
 نیز میانگین معدل ترم دوم و       2 در جدول شماره     .دهد می

  .گردد سوم به تفکیک جنسیت مالحظه می
دارای تحـصیالت   )  نفر 116( درصد از مادران     8/75

هـا دارای    از آن  ) نفـر  37( درصـد    2/24غیر دانشگاهی و    
 93( درصـد    8/60همچنـین   . ت دانشگاهی بودند  تحصیال

ــشگاهی و  ) نفــر ــر دان ــدران دارای تحــصیالت غی  2/39پ
  .دارای تحصیالت دانشگاهی بودند)  نفر60(درصد 

  
متوسط معـدل تـرم دوم و سـوم، انحـراف معیـار و                :1جدول شماره   

  تفکیک دانشکده میانگین منبع کنترل به
  

  دانشکده ها  )میانگین(منبع کنترل  معدل
  بیرونی  درونی  انحراف معیار میانگین

  4/15  6/84  42/1  96/15  دانشکده پزشکی
  5/38  5/61  8/1  9/13  دانشکده داروسازی

  2/18  8/81  17/1  6/15  دانشکده پرستاری و مامایی
  1/37  9/62  61/1  06/15  دانشکده بهداشت

  3/43  7/56  66/1  99/14  دانشکده پیراپزشکی

  

 نفر افـراد در  67 درصد 8/43ل  از نظر نوع منبع کنتر    
در کنتـرل   )  نفـر  86( درصـد    2/56گروه کنترل بیرونی و     

 از نظر رابطه جنسیت بـا منبـع کنتـرل           .درونی قرار داشتند  
ــر11( درصــد 7/29 ــرل  )  نف ــروه کنت ــذکر در گ ــراد م اف

در گروه کنترل درونی و     )  نفر 26( درصد   3/70بیرونی و   
 7/64یرونـی و    در گـروه کنتـرل ب     )  نفـر  41( درصد   3/35

 در. در گروه کنترل درونی قرار داشـتند      )  نفر 75(درصد  
داری بین افراد مذکر و مونث  یآزمون آماری تفاوت معن   

 )p=04/0 (نشده است از نظر سبک کانون کنترل مشاهده       
 میــانگین و انحــراف معیــار نمــره منبــع 2جــدول شــماره 

  .دهد کنترل را به تفکیک جنسیت نشان می
  

میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات منبـع کنتـرل و         :2جدول شـماره    
  میانگین معدل ترم دوم و سوم به تفکیک جنسیت

  

  مرد  زن
  متغیر

 میانگین  تعداد
انحراف 
 میانگین  تعداد  معیار

انحراف 
  معیار

  33/3  23/6  26  76/2  33/6  75  کنترل درونی
  54/2  36/14  11  57/2  39/14  41  کنترل بیرونی

  84/1  99/13  -  54/1  43/15  -   دوممیانگین معدل ترم
  48/1  69/13  -  79/1  28/15  -  میانگین معدل ترم سوم

  
بـرای مــشاهده تـاثیر نــوع منبـع کنتــرل بـر پیــشرفت     

 مستقل استفاده گردید اگرچه معدل      tتحصیلی از آزمون    
باالتر از گروه کنتـرل     ) 17/15(گروه منبع کنترل درونی     

دهنده تفاوت جزیی  بوده است، که نشان ) 76/14(بیرونی  
داری بـین    یباشد، اما تفاوت معن    در پیشرفت تحصیلی می   

  .دو گروه وجود نداشته است
بینـی   با استفاده از رگرسیون لوجـستیک بـرای پـیش         

 داری ینوع منبع کنترل براساس معدل ترم دوم، تفاوت معن        
مشاهده نگردید به عبارتی معدل تـرم دوم قـادر بـه پـیش      

  .وده است بینی منبع کنترل نب
 بـر برای بررسی تاثیر منبع کنتـرل و معـدل تـرم دوم             

معدل ترم سوم از روش رگرسـیون خطـی اسـتفاده شـده             
  درصـد  75 و بتـا     p> 05/0است و تنها معدل ترم دوم بـا         

ای هـر یـک نمـره       زدار دیده شد، یعنـی بـه ا        یتفاوت معن 
نمره در معدل تـرم سـوم    75/0افزایش در معدل ترم دوم      

  .د داشتوجوافزایش 
متغیرهای منبع کنترل و میانگین معدل دو ترم دوم و          
سوم با استفاده از روش تعیین ضریب همبستگی پیرسـون          
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داری دیده نـشده     یمورد آزمون قرار گرفت اما رابطه معن      
  ).p=25/0 و  r =094/0( است

برای بررسی تاثیر نمره منبع کنترل و تحصیالت پدر         
یز واریانس نیز اسـتفاده     بر پیشرفت تحصیلی از روش آنال     

). p=315/0( داری مـشاهده نگردیـد      که ارتباط معنی   شد
اما در مورد تحصیالت پدر و بر پیشرفت تحـصیلی، ایـن            

  :نتایج بدست آمد
میانگین متوسط معدل تـرم دوم و سـوم دانـشجویان           
مذکری که پدرشان دارای تحصیالت غیـر دانـشگاهی و          

 44/1ا انحراف معیار     ب 8/13یا دانشگاهی بودند به ترتیب      
  بوده است و میـانگین متوسـط       7/1 با انحراف معیار     9/13و  

معــدل تــرم دوم وســوم دانــشجویان مونــث کــه پدرشــان 
دارای تحصیالت غیر دانشگاهی یا دانـشگاهی بودنـد بـه           

 و انحراف   16/15 و   56/1 و انحراف معیار     48/15ترتیب  
الت پـدر    بنابراین رابطه بین تحصی    . بوده است  45/1معیار  

 .) p= 48/0(پیشرفت تحصیلی معنی دار نبود و 
  

  بحث
یکی از فرضـیات مطالعـه حاضـر ایـن بـود کـه آیـا                

باشــند  دانــشجویانی کــه دارای منبــع کنتــرل درونــی مــی 
 همان طوری که در نتایج      .پیشرفت تحصیلی بهتری دارند   

مالحظه گردید، اگرچه افرادی که از منبع کنترل درونی         
 معـدل بـاالتری را کـسب کردنـد، امـا            برخوردار بودنـد،  

داری در معدل افراد دارای کنترل بیرونـی و          تفاوت معنی 
این نتیجه با تحقیق انجام شده      . درونی وجود نداشته است   

سازگار است، ایشان گزارش     )1999(توسط میر صدوقی  
 که بین منبع کنتـرل و معـدل واحـدهای گذرانـده       کردند

حیــدری و . )8(دیــردگداری مــشاهده ن یشــده رابطــه معنــ
 نفر از دانشجویان    97که بر روی     ای  مطالعه در نیز کوشان

پرستاری دانشکده علـوم پزشـکی سـبزوار انجـام دادنـد،            
داری بـین    گونـه ارتبـاط معنـی      گزارش کردنـد کـه هـیچ      

معدل واحدهای گذرانـده شـده و منبـع کنتـرل مـشاهده             
نیـز  ) 2002 (و همکـاران  پـور،     طالب چنین هم. )9(نگردید

اظهار نمودنـد کـه منبـع کنتـرل و انگیـزه پیـشرفت و نـه                 

 تحـت تـاثیر مثبـت جلـسات آمـوزش           ،عملکرد تحصیلی 
از سوی دیگر ولیزاده و همکاران      . )10(داردشناختی قرار   

ایــی بــر روی دانــشجویان پرســتاری و  در مطالعـه ) 2008(
مامایی اظهار نمودند کـه بـین منبـع کنتـرل، راهبردهـای              

شی برای یادگیری و پیشرت تحصیلی ارتباط وجود     انگیز
گـردد بـین ایـن       طوری کـه مالحظـه مـی       همان. )11(دارد

نتایج عدم همخوانی وجود دارد، در خصوص این نتـایج          
توان در نظر گرفت، شـاید       متفاوت عوامل متعددی را می    

انتخاب معدل به عنوان تنها شـاخص پیـشرفت تحـصیلی،         
ی داشته باشـد و یـا در شـرایط          تر های دقیق  نیاز به بررسی  

فعلــی عوامــل دیگــری غیــر از منبــع کنتــرل بــر معــدل و  
هـــوش، (ماننـــد . پیـــشرفت تحـــصیلی اثرگـــذار باشـــند

طوری که   همان... ) تحصیل و   راهبردهای مطالعه، انگیزه    
Nasim  نیز در بررسی خود بـه نقـش         )2005( و همکاران

خص دسترسی دانشجویان به ش   : عوامل غیر شناختی مانند   
کننده و یا خود پنداره تحصیلی موفـق         دانشگاهی حمایت 

در کــه ن اهمچنــو  )12(بردنــد در پیــشرفت تحــصیلی پــی
  افراد دارای منبع کنتـرل     ،تعریف منبع کنترل ذکر گردید    

گونه  باال انتظار موفقیت بیشتری از خود دارند و نیز همان         
منبع کنتـرل انتظـار     «که در تعریف منبع کنترل گفته شد،        

 که شخص انتظار دارد که اتفاقات و         ای است  میم یافته تع
حاصل اعمال و رفتارهای خودش      رویدادهای زندگی او  

ممکن است افرادی که در این پژوهش در گروه         » هستند
هـای   کنترل درونی قرار داشتند، ایـن انتظـار را در هـدف           

ه باشند، این موضوع را کراندال در سـال   ددیگری قرار دا  
ده است که ارزشی که فرد به پیشرفت و          مطرح کر  1967

توانـد رفتارهـای مـرتبط بـا         دهد می  موفقیت تحصیلی می  
 .)13(پیشرفت و کسب نمـرات را تحـت تـاثیر قـرار دهـد             

تجربیات محققین نیز موید این قضیه است که بسیاری از           
افــرادی کــه در زمینــه پیــشرفت تحــصیلی رشــد چنــدانی 

هـای چـشمگیری    یـت اند در سایر اعمال خود موفق   نداشته
را کسب کردند، لذا با توجه به مطالـب مـذکور و نتـایج              
متفاوتی که در مطالعات مختلف در خصوص ارتباط بین         
منبــع کنتــرل و پیــشرفت تحــصیلی بدســت آمــده اســت، 
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هـای دیگـری بـا اسـتفاده از          پـژوهش  گـردد  پیشنهاد مـی  
  .ها و ابزارهای متفاوت در این زمینه صورت گیرند روش

 دیگر پژوهش حاضر این بود که دانشجویان        ی یافته
مونث در مقایسه با دانشجویان مذکر بیشتر در گروه منبع          
کنترل بیرونی قرارداشتند، اگر چه این تفـاوت معنـی دار           
ــز    ــا پــژوهش حیــدری و کوشــان و نی ــه ب ــود، ایــن یافت نب

 و ایـن بـه      )9،14( فتحـی آذر هماهنـگ اسـت        و عبداللهی
دی موفقیـت و شکـست در       دلیل این است که سبک اسنا     

 در  .باشـد  جنسیت مذکر و مونث از یکدیگر متفاوت مـی        
صورت کسب موفقیت افراد مذکر در مقایـسه بـا جـنس            

دانند  مونث بیشتر آن را حاصل تالش و کوشش خود می         
تا عوامل بیرونـی، ایـن نحـوه اسـناد در جـنس مونـث بـه                 

باشــد، ایــن کــه در ایــن پــژوهش  صــورت معکــوس مــی
داری بین دانشجویان مذکر و مونـث از نظـر           تفاوت معنی 

منبع کنترل وجود نداشته اسـت بـه ایـن معنـی اسـت کـه                
  .خودباوری در جنس مونث در حال افزایش است

 پژوهش حاضـر نـشان داده اسـت کـه           ،افزون بر این  
بین تحـصیالت پـدر و میـانگین معـدل تـرم دوم و سـوم                

ر داری وجـود نـدارد، کـه ایـن بـ           یدانشجوی ارتباط معنـ   
خــالف نتــایج تحقیقــات ســایر کــشورهاست کــه اظهــار 

نمودند پدران تحـصیل کـرده اسـتانداردهای بـاالتری را           
برای فرزندان در نظر گرفته اند و بـه طـور قابـل تـوجهی               
کیفیت عملکرد تحصیلی فرزندان خود را مورد پیگیـری         

 و همکـاران    Scheleeو نیز با پـژوهش       )13(دهند قرار می 
 بــین تحــصیالت پــدر و موفقیــت   کــه ارتبــاط  ) 2009(

ــصیلی فرزنــدان را در دوره مقــدماتی نــشان دادنــد      تح
تـوان   متنـاقص مـی   در تبیین ایـن نتیجـه       . )15(مغایرت دارد 

 کرده نمونه مـورد مطالعـه       اظهار نمود شاید پدران تحصیل    
درحال حاضر از نظر تاکید بر پیشرفت تحصیلی فرزندان         

نداشـته باشـند و     خود با پدران غیر تحصیل کرده تفاوتی        
ــدان    ــان روی فرزن ــوذ آن ــاهش نف ــدلیل ک ــا ب    در دوره،ی

  .تحصیالت دانشگاهی باشد
  

 سپاسگزاری
ــاوری    ــات و فنـ ــرم تحقیقـ ــاون محتـ ــت معـ   از حمایـ

همچنین . گردد پزشکی مازندران قدردانی می    دانشگاه علوم 
  هــا میتــرا اســدپور،    محتــرم ســرکار خــانم   از همکــاران

ــاری  ــژده جویب ــاشــهناز م ــروین کــه در   و آق   ی مــسعود پ
مرحله گردآوری اطالعات مـا را یـاری دادنـد صـمیمانه            

  .گردد سپاسگزاری می
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