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  چکیده

افت تحصیلی دانشجویان همواره بعنوان یکی از عمده ترین چالش هاي نظام هاي آموزشی مطرح بوده است. از این رو پژوهش  زمینه و هدف:

شکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان  زدانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده پیراپحاضر با هدف تعیین فراوانی و عوامل موثر در افت تحصیلی 

  صورت گرفت.

نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده پیراپزشکی و  150است که طی آن  مقطعی نوع از تحلیلی توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش روش:

 و جمع آوري  اي معتبر شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ري تصادفی سیستماتیک انتخاببهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان به روش نمونه گی

  .ندقرار گرفتتجزیه و تحیل  مورد spss 16از نرم افزار  استفاده با

بیشترین  نفر) بود. 50(% 3/33فراوانی افت تحصیلی بر اساس معدل و ترم هاي مشروطی و  22.2±12/2میانگین سنی دانشجویان یافته ها: 

و  پدر تحصیالتسطح  ،بین افت تحصیلی با معدل دبیرستان .شدمشاهده  نفر)17( %34با  فراوانی در بین دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

در میان عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی همچنین . ارتباط معنی داري وجود داشت سیگاري بودن دانشجویان و وضعیت اقتصاديتحصیالت مادر،

  شد.  یافتبا افت تحصیلی ارتباط معنی داري  و منطقه مورد پذیرش در کنکور بین دقت و تمرکز در کالس درس

می بایست به دانشگاه مسولین آموزش  ویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشتنشجمیان دا با توجه به شیوع باالي افت تحصیلی در گیري: نتیجه

افت تحصیلی در دیگر از بروز موارد جدید تعیین راهبردهاي مناسب با تا  پردازندبتاثیر گذار در افت تحصیلی این دانشجویان علل کامل بررسی 

  دانشجویان پیشگیري شود.

  : دانشجویان، افت تحصیلی، خوابگاه واژه هاکلید

  1393بهار  ،1 شماره دوم، ،دوره ي حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه علمی فصلنامه
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 مقدمه
از آن جا که نیروي انسانی ارزنـده تـرین سـرمایه هـر کشـور      

است، پیشـرفت و بالنـدگی فرهنگـی، اقتصـادي و اجتمـاعی هـر       

کشور در گرو تربیـت نیـروي متخصـص و نهایتـاً رشـد علمـی و       

از این رو افزایش  افزایش سطح آگاهی افراد آن جامعه خواهد بود.

کیفیت نظام آموزشی به عنـوان اثرگـذار تـرین عامـل در توسـعه      

هــاي ). رسـالت اصـلی نظـام   2,1( کشـورها محسـوب مـی شـوند    

  آموزشی، تربیت نیروي انسـانی الزم بـراي ایـن رشـد و پیشـرفت      

رین پایگاه علمـی پـرورش   تعنوان مهمدانشگاه به ،رودشمار می به

نیروي متخصص، آگاه و با تجربه، نقش بسیار مهمی در این میـان  

ها هر ساله دانشجویان جدیـدالورود را   دانشگاه. )4,3کند(ایفا می

کنند کـه در ایـن    پذیرش و دانشجویانی را نیز فارغ التحصیل می

چرخـه مسـتمر توجـه بــه کیفیـت آموزشـی از جایگـاه ویــژه اي       

 به عنوان دانشجو و استاد هر دانشگاه در درون. )4است(برخوردار 
 تنظیم کننـده  و کلیدي عالی نقش آموزش نظام اساسی دو رکن

 هـاي  فعالیت و فرآیندها از بسیاري کیفیت رشد و توسعه اي در
 و علمـی  هاي و توانایی مهارت دارند. دانش، پژوهشی و آموزشی

 آموزشی ها کارگاه و ها آزمایشگاه ها، کالس در هر دانشجو فنی
 دانشـگاهی  هـاي  بنابرین آمـوزش . شود گذاري می پایه و شکل

 بایست می شوند و می محسوب کشور هر آموزشی سطح باالترین
 گـام  یزکیفی آنها ن توسعه ارتقاي جهت در توسعه کمی عالوه بر

  برداشت. اساسی هاي

نظام تعلیم و تربیت از جمله نظام آمـوزش عـالی، همـواره بـا     

محدودیت ها و تنگناهـایی مواجـه بـوده اسـت کـه عـدم توفیـق        

گیـري از امکانـات آموزشـی و در     بخشی از دانشـجویان در بهـره  

ــن نتیجــه عــدم پیشــرفت تحصــیلی رضــایت بخــش یکــی از    ای

ایـن   تنگناهاست، که می باید مورد بررسی مستمر قرار گیـرد. در 

خصوص افت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکالت عمـده مراکـز   

آموزش عالی کشور است که نه تنها باعـث اتـالف وقـت و هزینـه     

هاي جـاري ایـن مراکـز مـی شـود بلکـه باعـث ایجـاد مسـائل و          

روانی، خانوادگی و اجتمـاعی بـراي دانشـجویان     -مشکالت روحی

مشکل هر سـاله در   بر پایه مطالعات انجام شده این ،نیز می گردد

ــه بســیاري از دانشــجویان    ــه اي ک ــه گون ــوده ب ــزایش ب   حــال اف

نمی توانند از عهده محتواي آموزشی مـدون (دروس دانشـگاهی)   

). بسـیاري از  5برآمده و یا آنها را در موعد مقرر به اتمام رسـانند ( 

هـاي   روانشناسـان بـر حسـب دیـدگاه     و مربیان، جامعه شناسـان 

از له نگریسته اند و تعاریف گونـاگونی نیـز   خاص خود به این مسا

ارائه داده اند که وجه مشترك همه آنهـا، نـاتوانی و   افت تحصیلی 

). 6( شکست در انجام و اتمام ناموفق دوره تحصیالت رسمی است

افت تحصیلی شامل جنبه هاي مختلف شکسـت تحصـیلی چـون    

عدم حضور یا غیبت مکرر از کالس درس، ترك تحصـیل قبـل از   

  موعد مقرر، تکرار پایـه تحصـیلی و یـا کیفیـت نـازل تحصـیالت       

سازمان یونسکو مفهوم افـت تحصـیلی را بـه تکـرار     . )7می باشد(

و تحصیلی پایه، ترك تحصیلی زودرس و کاهش کیفیت آموزشی 

 رشـته  دانشـجویان  از تعدادي ساله هر. )8افراد نسبت می دهد(
 یا و نموده تحصیل ترك شده، مشروط پزشکی علوم مختلف هاي
 کاهش برسانند. پایان به قع مو به را خود توانند تحصیالت نمی

 سطحی به بخش رضایت سطحی از دانشجویان عملکرد تحصیلی
 بـا  کـه  است هاي آموزشی نظام مهم از مشکالت نامطلوب، یکی

 روحیـه  رفـتن  دسـت  از و سرخوردگی جاري، هاي هزینه اتالف
 فردي، هاي توانایی و استعدادها شکوفایی از جلوگیري فراگیران،
 وارد جامعه و دانشگاه وي، خانواده دانشجو، به را زیادي خسارات

همچنـین افـت تحصـیلی یـا تـرك تحصـیل از        )،10,9کند( می

دانشگاه می تواند رفتارهاي منفی را براي افراد بـه دنبـال داشـته    

تحقیقـات نشـان مـی دهنـد کـه افـرادي کـه داراي افـت          ،باشد

تحصیلی هستند در سنین باالتر بیشـتر از مـواد مخـدر اسـتفاده      

کنند لذا افت تحصیلی و تـرك تحصـیل مـی توانـد از جملـه       می

). تحقیقی 11یاد به مواد مخدر و الکل را به دنبال داشته باشد(اعت

که بر روي افرادي که دست به خودکشی زده بودند نشان دادکـه  

شــایعترین علــت خودکشــی آنــان شکســت در تحصــیالت بــوده  

). افت تحصـیلی دانشـگاهی یـک مشـکل جـدي اسـت       12است(

گاه دانشجویان در سال اول ورود بـه دانشـ  % 50بطوري که حدود 

هـاي   مطالعـات و پـژوهش  . )13با افت تحصیلی روبرو می شوند(

متعدد حکایت از آن دارند که تنوعی از عوامل می تواند بـه افـت   

 تحصیلی منجر شود در برخی از تحقیقات اعتیاد بـه مـواد مخـدر   

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و ســایر تحقیقــات نیــز عوامــل  

ندي، احساس تنهایی، شخصیتی، انگیزه و عالقه، احساس رضایتم

سـالمت فیزیکـی، روانـی، سـبک      ،انتظار موفقیت، شرایط خانواده

زندگی، عوامل محیطی و افسردگی، ارتبـاط ضـعیف بـا دوسـتان،     

هـوش و   ،درآمد کم و مسافت طوالنی محل سـکونت تـا دانشـگاه   

دانشجو، روش و رفتـار وي در دانشـکده، شـغل والـدین،      استعداد

ــودن دانشــجویان، وضــعیت  میــزان تحصــیالت والــدین،  ــومی ب ب

اجتماعی دانشجویان و میانگین معدل دیپلم، سـهمیه   -اقتصادي 

پذیرش وي در کنکور، فاصله بین اخذ دیپلم و ورود بـه دانشـگاه،   

اشتغال و وضعیت تأهل دانشجویان را به عنوان عوامل تاثیر گـذار  

 شکست از پیشگیري ).13-16در افت تحصیلی معرفی نموده اند(
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 کیفیـت  بهبود آن و متعاقب روانشناختی هاي و آسیب تحصیلی
 و فـردي  هاي ویژگی به توجه گرو در تحصیلی بازده  و آموزشی

 عملکـرد  و آمـوزش  فرآیند بر مؤثر عوامل و تحصیلی دانشجویان
  ).17آنان است(

با توجه به موارد فوق باید بیان داشت که افت تحصیلی یا ترك 

بعنوان یک مشکل شخصی بلکه به عنـوان  تحصیل دانشجویان نه 

و باید هر ، )18,13( است یک مشکل اساسی اجتماعی  مطرح بوده

 ،چه زودتر کشف وعوامل موثر در بروز آن شناسایی و رفع گردنـد 

ــانگیر جامعــه خواهــد   ــرا مســایل ناشــی از آن در آینــده گریب زی

درصـد  12 حـدود  اسـت  داده نشـان  تحقیقات ) نتایج20,19شد(

 تحصـیل خـود،   طـی  در پزشـکی  علوم هاي دانشگاه یاندانشجو
 نه این مشروطی که شوند می مشروط تحصیلی ترم یک حداقل

 نماید، مشکل روحی دچار نظر از را دانشجویان است ممکن تنها
 از محرومیت خطر معرض در را آنها تحصیلی پیشرفت نظر از بلکه

  فـت تحصـیلی دانشـجویان    ا در ایـن میـان  )4دهـد(  قرار تحصیل

رخوردار است زیرا اگر هاي علوم پزشکی از اهمیت خاصی ب دانشگاه

این دانشجویان داراي تحصیالت خوبی نباشند به خاطر حساسیت 

شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعه این مشـکل بـه صـورت    

حیاتی خود را نشان خواهد داد به گونه اي کـه ایـن دانشـجویان    

متعاقب افت تحصیلی در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی نیز 

ی را از خود نشان خواهند داد که بعضاً این عملکرد عملکرد ضعیف

انگلـیس   در اي مطالعـه ). 21ضعیف غیر قابل جبران خواهد بـود( 

 افت به منجر پزشکی دندان دانشجویان تحصیلی افت که داد نشان
بنابراین  انجام . )22( است گردیده پزشکی دندان خدمات کیفیت

وم پزشکی کـه بـا   هاي عل چنین مطالعاتی به خصوص در دانشگاه

صرف هزینه هاي بسیار باید نیروي انسانی کارآزموده و با کیفیت 

هاي بهداشتی درمانی تربیت کنند  مطلوب را براي عرضه مراقبت

  ).23ضروري می باشد (

از آنجا که تاکنون مطالعه جامعی در رابطه با عوامل مـؤثر بـر   

بـا   نشـده  و افت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام 

هـاي تحقیقـاتی معاونـت     توجه به اینکه موضوع فـوق از اولویـت  

آموزشی دانشگاه به شمار می آید این مطالعـه  بـا هـدف تعیـین     

ــاي     ــکده ه ــجویان دانش ــت تحصــیلی دانش ــر اف ــوثر ب ــل م عوام

پیراپزشکی و بهداشت ساکن در خوابگـاه دانشـگاه علـوم پزشـکی     

  اجرا شد.گلستان 

  روش مطالعه 

تحلیلـی اسـت کـه بـه روش      -هش از نـوع توصـیفی  این پـژو 

.جامعه مـورد  ه استانجام شد 1390-91تحصیلیمقطعی در سال 

مطالعه در این پژوهش دانشجویان دانشـکده هـاي پیراپزشـکی و    

  انشگاه علوم پزشکی گلستان بودند.بهداشت ساکن خوابگاه د

پس از هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه، در این پزوهش 

دانشـجو   542کل دانشجویان بدست آمد و مشخص گردیـد  آمار 

در دانشکده پیراپزشکی و بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

معیـار ورود بـه مطالعـه مـا شـامل      . مشـغول بـه تحصـیل بودنـد    

دانشــجویانی بودندکــه حــداقل یــک تــرم تحصــیلی کامــل را در  

نیز دانشگاه علوم پزشکی گلستان سپري کرده و در زمان پژوهش 

در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند اما دانشجویانی که به 

دانشگاههاي دیگر انتقالی گرفته یا از سـایر دانشـگاه هـا مهمـان     

شده بودند وارد مطالعه ما نشـدند. لیسـت دانشـجویان دانشـکده     

پیراپزشــکی و بهداشــت از واحــد آمــوزش گرفتــه شــد و اســامی  

ــتخراج  داشــت دانشــجویان پیراپزشــکی و به ــاه اس ســاکن خوابگ

ــد. ــد   درگردی ــخص گردی ــان مش ــجویان   344پای ــر از دانش نف

پس از هستند که در نهایت پیراپزشکی و بهداشت ساکن خوابگاه 

و اکتفـا بـه فرمـول     مطالعه اعمال کردن معیارهاي ورود و خروج

نفر به روش نمونـه   150عداد بین این دانشجویان تاز حجم نمونه 

 . و وارد مطالعه شدند خابگیري سیستماتیک انت
  فرمول تعیین حجم نمونه در مطالعه حاضر به صورت زیر می باشد:    

144
0/0064
0/9216

2d

.p.q2)

2
α -1

(Z

n   

n =  اندازه نمونه مورد نیاز (طبق محاسبات انجام گرفته شده

نفر در  150برآورد گردید اما به منظور افزایش دقت مطالعه  144

 نظر گرفته شد).
= z  در نظر گرفته شده است.95ضریب اعتماد که برابر % 
= p      تخمینی از نسبت دانشـجویان کـه داراي ویژگـی مـورد

نظر (افت تحصیلی) می باشند که ایـن مقـدار در مطالعـه حاضـر     

  در نظر گرفته شده است. 40%

=d    مقدار اشتباه قابل قبول در برآورد نسبت جامعه (که در

  گرفته شده است). در نظر 08/0 مطالعه حاضر

ابزار پژوهش پرسشنامه افت تحصیلی بود که قبالً در مطالعـه  

چنگیزي آشتیانی اسـتفاده شـده و پایـایی آن بـا ضـریب آلفـاي       

). پرسشـنامه مـورد   23مورد تأیید قرار گرفته بـود(  83/0کرونباخ 

بخش،  بخـش اول  اطالعـات دموگرافیـک     2استفاده  مشتمل بر 

معدل، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهـل،  دانشجویان (سن، جنس، 

مشروط بودن یا نبودن و...) و بخـش دوم پرسشـنامه مربـوط بـه     

 هـا  عوامل موثر بر پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان بود.پرسشـنامه   
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در خوابگاه هاي دانشجویی توزیع و پس از جمع  توسط پژوهشگر

آوري اطالعات دانشجویان برحسـب معـدل کالسـی و تـرم هـاي      

دسته دانشجویان موفق و ناموفق تقسیم گردیدند،  2مشروطی به 

و یا حداقل یک  15بدین صورت که دانشجویان با معدل کمتر از 

ترم مشروطی و با هـر معـدلی بـه عنـوان دانشـجویان نـاموفق و       

و بدون هیچ مشـروطی بـه عنـوان     15دانشجویانی با معدل باالي 

داده هـا پـس از جمـع     .دانشجویان موفق در نظر گرفته شده اند

بوسـیله  16نسـخه  SPSSآوري و با استفاده از نـرم افـزار آمـاري    

 بـا مستقل و آزمون آنالیز واریانس  tآزمون آماري کاي دو، آزمون 

  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.) p>05/0سطح معنی داري (

  مـی تـوان بـه    از نتایج بدست آمده در این پژوهشبا استفاده 

تا  پرداختدر افت تحصیلی دانشجویان  موثر عواملکامل  بررسی

با تعیین راهبردهاي مناسب از بروز موارد جدید افت تحصیلی در 

  دیگر دانشجویان پیشگیري شود.

  یافته ها

پرسشنامه توزیع شـد و همـه آنهـا    150در این پژوهش تعداد 

(درصد پاسخگویی  توسط دانشجویان تکمیل و جمع آوري گردید

ــه  .)100% ــابقه   در نمون ــدل و س ــر اســاس مع ــژوهش  ب ــورد پ م

 100نفر در گروه دانشجویان ناموفق و تعـداد   50مشروطی تعداد 

فراوانی افت  به عبارتی نفر در گروه دانشجویان موفق قرار گرفتند

میانگین سـنی   .درصد بدست آمد 3/33تحصیلی در این پژوهش 

بررسی جمعیت شناختی نشـان داد  بود.  2/22±12/2دانشجویان 

که تفاوت معنی داري بین دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق در 

  )1شمارهبرخی از زمینه ها وجود دارد. (جدول 

  ه موفق و ناموفق بر حسب متغیر  هاي  جمعیت شناختی: توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دو گرو1جدول 

 متغیرهاي جمعیت شناختی
 نتیجه آزمون دانشجویان موفق دانشجویان  ناموفق

 درصد فراوانی درصد فراوانی

417/0 
 سن

 22 22 28 14 سال 20زیر 
 78 78 72 36 سال 20باالي 

 جنس
 56 56 62 31 پسر

 44 44 38 19  دختر 483/0

 وضعیت تاهل
 84 84  82 41 مجرد

 16 16 18 9  متأهل 757/0

 ردیف تولد

 22 22 24 12 فرزند اول

430/0 
 22 22 10 5 فرزند دوم
 21 21 24 12 فرزند سوم

 15 15 14 7 فرزند چهارم
 20 20 28 14 فرزند پنجم و بیشتر

 ترم تحصیلی

 57 57 72 36 دو و سه

 34 34 22 11 5و4ترم  203/0
 9 9 6 3 به باال 6ترم 

 معدل کل دیپلم
 47 47 18  9 و باالتر 18

001/0  17.9 -15 29 58 43 43 
 10 10 24 12 14.9کمتر از 

 مقطع تحصیلی

 9 9 16 8 کاردانی

 60 60 54 27 کارشناسی پیوسته 436/0
 31 31 30 15 کارشناسی نا پیوسته

 شغل پدر
 52 52 52 26 آزاد

337/0 
 41 41 34 17 کارمند



  سجاد رحیمی پردنجانی و همکاران  ...  بررسی فراونی و عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان  ساکن خوابگاه دانشکده هاي پیراپزشکی و

20 

 7 7 14 7 بیکار
 : توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دو گروه موفق و ناموفق بر حسب متغیر  هاي  جمعیت شناختی1ادامه جدول 

 نتیجه آزمون دانشجویان موفق دانشجویان  ناموفق متغیرهاي جمعیت شناختی

 شغل مادر
 80 80 92 46 خانه دار

 20 20 8 4 شاغل 052/0

 تحصیالت پدر

 4 4 14 7 بی سواد

038/0 

 24 24 18 9 ابتدایی
 24 24 10 5 راهنمایی
 26 26 38 19 دبیرستان
 22 22 20 10 دانشگاهی

 تحصیالت مادر

 13 13 26 13 بی سواد

0.006 

 39 39 32 16 ابتدایی
 24 24 18 9 راهنمایی
 16 16 18 9 دبیرستان
 8 8 6 3 دانشگاهی

 وضعیت اقتصادي
 5 5 14 7 ضعیف

 53 53 62 31 متوسط 032/0
 42 42 24 12 خوب

فاصله محل 

 سکونت تا دانشگاه

 8 8 12 6 کیلو متر 50کمتر از 

 52 52 38 19 کیلو متر 200تا  50بین  257/0
 40 40 50 25 کیلو متر 200بیش از 

 وضعیت اشتغال
 13 13 20 10 داراي کار

 87 87 80 40 بیکار 262/0

 استعمال سیگار
 5 5 18 9 بلی

010/0 
 95 95 82 41 خیر

  

را ) از دانشـجویان نـاموفق   %62نفـر(  30نتایج نشـان داد کـه   

  دند.بواز آنها را دختران تشکیل داده  )%38نفر( 19 پسران و

 بـــین افـــت تحصـــیلی بـــا معـــدل دوران دبیرســــتان     

)001/0=p 038/0( )،سطح تحصیالت پـدر=p   سـطح تحصـیالت،(

و سیگاري بودن  )p=032/0( وضعیت اقتصادي )،p=006/0( مادر

امـا رابطـه    ارتباط  معناداري وجود داشـت.  )p=01/0دانشجویان(

مقطع تحصـیلی   معنا داري بین افت تحصیلی با سن، جنس، ترم،

  .)p<05/0( وضعیت اشتغال دانشجویان یافت نشد و

نه تحصـیلی بهتـري   در این پژوهش دانشجویان موفق از پیشی

 درصد از این دانشجویان معدل 47 برخوردار بودند به گونه اي که

درصـد از دانشـجویان   18تنهـا  بـوده امـا    18 دیپلمشان بـاالتر از 

نتایج بدست آمده گویاي ایـن   داشتند. 18ناموفق معدلی باالتر از 

بود که دانشجویان موفق اکثرا داراي والدین بـا سـطح تحصـیالت    

باالتر و دانشجویان ناموفق نیز داراي والدین بـا سـطح تحصـیالت    

  .  )>05/0p( پایین تر بودند

دانشجویان ناموفق به مقدار بیشتري اقدام به استعمال سیگار 

درصـد دانشـجویان سـیگاري در گـروه دانشـجویان       ومی نمودند 

درصد بدست  5درصد ولی در گروه دانشجویان موفق  18ناموفق 

  ).>05/0p( آمد

از متغیرهاي دیگري که ارتباط آن با افـت تحصـیلی در ایـن    

، تعداد واحـدهاي گذرانـده شـده    تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت

توســط دانشــجویان بــود.در مجمــوع میــانگین تعــداد واحــدهاي  

% از 54بود.  بـه نحـوي کـه      44/ 3گذرانده شده کل دانشجویان 

واحـد   50دانشـجویان نـاموفق کمتـر از     %70دانشجویان موفق و 



    1393بهار  ،1 شماره دوره ي دوم،     حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه علمی فصلنامه

21 

درسی گذرانـده بودنـد کـه اخـتالف معنـی داري بـین دو گـروه        

  ).=06/0p( مشاهده نشد

ارتباط رشته تحصیلی با افت تحصیلی در ایـن تحقیـق مـورد    

بررسی قرار گرفت کـه نتـایج  فراوانـی افـت تحصـیلی در میـان        

دانشجویان رشـته هـاي مختلـف  دانشـکده هـاي  پیراپزشـکی و       

ارائه شده است. در نهایت ارتباط معنی داري  2بهداشت در جدول 

  ).=594/0p( بین افت تحصیلی و رشته تحصیلی نشان نداد

: توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  2جدول 

 گلستان در دو گروه موفق و ناموفق بر حسب رشته تحصیلی

 رشته تحصیلی
  نتیجه آزمون موفق نا موفق

P- value 
 درصد فراوانی درصد فراوانی

594/0 

 11 11 8 4 بهداشت  عمومی
 18 18 26 13 بهداشت محیط

 23 23 18 9 اتاق عمل
 20 20 14 7 هوشبري

 28 28 34 17 علوم آزمایشگاهی
 100 100 100 50 جمع

ــر پیشــرفت تحصــیلی در برخــی از   از لحــاظ عوامــل مــوثر ب

متغیرها از جمله دقت و تمرکز در کالس درس و سهمیه  منطقه 

مورد پذیرش در کنکور در هر دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق 

  معناداري مشاهده شد.اختالف 

نتایج بررسی رابطه بین افت تحصیلی و دقت و تمرکـز نشـان   

در سر  %57دانشجوي مورد مطالعه در گروه  100داد که از میان 

کالس ها دقت در حد متوسط داشتند ولی در میان دانشـجویانی  

) دقـت و تمرکـز کـم سـر     %46نفر(  23که افت تحصیلی داشتند

).آزمون آمـاري ارتبـاط معنـا     3داشتند(جدولکالس هاي درسی 

داري بین افت تحصیلی و دقت و تمرکـز آنهـا سـر کـالس هـاي      

  ).p=048/0( درس  نشان داد

: توزیع فراوانی افت تحصیلی در جامعه مورد پژوهش 3جدول 

 در دو گروه موفق و ناموفق بر حسب میزان دقت و تمرکز

دقت و 

 تمرکز
  نتیجه آزمون موفق نا موفق

P- value 
 درصد فراوانی درصد فراوانی

048/0  

 26 26 46 23 کم
 57 57 42 21 متوسط

 17 17 12 6 زیاد
 100 100 100 50 جمع

نتایج سهمیه قبولی دانشجویان در کنکـور سراسـري بـا افـت     

) %54( نفـر  54تحصیلی نشان داد که در میان دانشجویان موفـق  

پذیرفته شده بودند، امـا در میـان   با استفاده از سهمیه منطقه سه 

) با استفاده از سهمیه منطقه سـه  %40نفر(  20دانشجویان ناموفق

 4در آزمون سراسري پذیرفته شده بودند. نتایج در جدول شـماره  

نشان داده شده است. همچنین آزمون آماري بـین سـهمیه مـورد    

پذیرش در کنکور و موفقیت دانشجویان ارتباط معنی داري نشان 

  .)p=011/0اد (د

: توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دو 4جدول 

  گروه موفق و ناموفق بر حسب سهمیه پذیرش در آزمون سراسري

منطقه مورد 

پذیرش در 

 کنکور

  نتیجه آزمون موفق نا موفق

P- value 
 درصد فراوانی درصد فراوانی

011/0 

 6 6 6 3 منطقه یک
 38 38 38 19 منطقه دو
 54 54 40 20 منطقه سه
سهمیه 

غیرمناطق 
 (شاهد ،ایثارگر)

8 16 2 2 

 100 100 100 50 جمع
ساعت بدین صورت تقسیم شد : زیـر دو   24زمان مطالعه در 

ساعت ،نتایج در دانشجویان مورد  4ساعت و بیش از  4-2ساعت ،

سـاعت   2 دانشجویان موفق کمتر از %55مطالعه اینگونه بود که  

 4-2ســاعت درس مــی خواندنــد  دانشــجویانی کــه بــین   24در 

 4باقیمانـده بـیش از   % 12بودند و %33ساعت درس می خواندند 

 2دانشـجویان نـاموفق کمتـر از     %62ساعت درس مـی خواندنـد.   

سـاعت   4-2بـین   %26ساعت درس می خواندنـد ،   24ساعت در 

ـ      4بیش از  %12و ین زمـان  سـاعت درس مـی خواندنـد. ارتبـاط ب

  .)p=664/0( مطالعه و افت تحصیلی معنی دار نشد

ــر از  ــی دیگ ــر یک ــیلی   متغی ــوثر در پیشــرفت تحص ــاي م ه

روش ین مطالعـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت      دانشجویان که در ا

). در میان  p=162/0( نشد ه بود که این رابطه نیز معنی دارمطالع

دقیـق   بـراي مطالعـه خـود برنامـه ریـزي      %17دانشجویان موفق 

براي درس خواندن برنامه ریزي درسـی آنـان آزاد و    %47داشتند،

ــود و   ــاف ب ــل انعط ــزي درس    %36قاب ــه ری ــدون برنام ــا ب   از آنه

بـراي مطالعـه خـود     %6می خوانند اما در بین دانشجویان ناموفق 

برنامه ریزي درسی آزاد و قابل انعطاف و  %50برنامه ریزي دقیق ،

  می خوانند.بدون برنامه ریزي درس  44%
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هـاي مـورد بررسـی در     متغیـر ارتباط معنی داري در سایر 

این پژوهش که در پیشرفت تحصیلی می توانند تأثیر بگذارنـد،  

  ذکر شده است. 5یافت نشد. نتایج در جدول شماره 

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دو گروه موفق و ناموفق بر حسب متغیر هاي موثر در پیشرفت تحصیلی: توزیع فراوانی دانشجویان 5جدول 

  

 متغیر  ها
  

 گزینه ها
  نتیجه آزمون موفق نا موفق

P- value درصد فراوانی درصد فراوانی 

انگیزه براي ادامه 

 تحصیل

 13 13 14 7 کم
 45 45 40 20 متوسط 844/0

 42 42 46 23 زیاد
نحوه انتخاب رشته در 

 کنکور
 71 71 74 37 عالقه شخصی

700/0 
 29 29 26 13 فشار خانواده

سهولت دسترسی به 

 استاد راهنما
 65 65 64 32 آسان

904/0 
 35 35 36 18 مشکل

برداشت از مفید بودن 

 تکالیف اختصاصی

 7 7 4 2 عالی

724/0 
 

 38 38 32 16 خوب
 30 30 36 18 متوسط
 25 25 28 14 ضعیف

کیفیت آموزشی با 

برنامه ریزي درسی 

 دانشکده

 9 9 18 9 عالی

345/0 
 45 45 34 17 خوب

 32 32 32 16 متوسط
 14 14 16 8 ضعیف

  بحث  

مجموعه اي از عوامل وجود دارند که باعث افت تحصیلی و به 

انسانی و غیر انسانی نظام آموزشی می گـردد  تبع آن اتالف منابع 

و از این منظر براي یافتن علل افت تحصیلی باید عوامل مختلفـی  

نظیر انگیزه، هدف، برنامـه ریـزي، امکانـات و تجهیـزات، شـرایط      

فردي و خانوادگی ، وضعیت اقتصادي و فرهنگـی خـانواده و..... را   

ر بـر پیشـرفت   مورد توجه قرار داد. در ایـن مطالعـه عوامـل مـوث    

تحصیلی دانشـجویان دانشـکده پیراپزشـکی و بهداشـت گلسـتان      

  مورد بررسی قرار گرفته است.

بین دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق از لحاظ سن تفـاوت  

معناداري مشاهده نشد این یافته با یافته هاي مطالعات چنگیـزي  

)  همخـوانی دارد و بـه   25) و زاهـدي( 24)، منیري (23آشتیانی(

 افـت  علـت  نمیتوانـد  تنهـائی  گفته ي خزاعی و همکاران سن به
 اشتغال و تاهل نظیر آن با جانبی همراه مسائل و باشد تحصیلی

).اما مطالعه شـمس و همکـارن در   26می نمایند( تقویت را اثر آن

) ،علیخانی و همکاران در علـوم  27دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

ــش( ــکی ارت ــارا28پزش ــادي و همک ــکی ) و فره ــوم پزش ن در عل

) نشان دادند  که بین سن با موفقیت تحصیلی ارتباط 10لرستان(

  معناداري وجود داشته است .

یافته هاي پژوهش حاضر نشـان داد کـه جـنس بـا موفقیـت      

تحصیلی ارتباط نداشته است ، اما هماننـد اکثـر مطالعـات دیگـر     

اي  بیشتر دانشجویان ناموفق را پسران تشکیل می دادند به گونـه 

درصـد دختـر    38درصد پسـر و   62که از بین دانشجویان ناموفق

بودند همچنین در سایر مطالعات که نشان داده اند بین جنسـیت  

نـدارد بـا مطالعـه حاضـر      با موفقیـت تحصـیلی ارتبـاطی وجـود    

). با این وجـود مطالعـاتی کـه در     28,24,21,18 همخوانی دارد(

 )،29( جان)، رفســـن 23دانشـــگاههاي علـــوم پزشـــکی اراك(  

دانشـگاه   ) و4( )، همدان30( ) ، کاشان10) ، لرستان(27اصفهان(

) انجام شده اند نشان داده اند که بین جنسیت 31( شهید چمران

 با موفقیت تحصیلی ارتباط معناداري  وجود داشته است.  
از دانشـجویان نـاموفق را افـراد     %16در این پـژوهش حـدود   

متاهل تشـکیل مـی دادنـد کـه ارتبـاط معنـی داري بـین تأهـل         

دانشجویان و افـت تحصـیلی یافـت نشـد، بنـابراین صـرف تاهـل        

نمیتواند مانعی براي موفقیت تحصیلی باشد بلکه کمبود امکانـات  

رفاهی و پرداختن به شغلهاي کاذب جهت کسب درآمد می تواند 

جهــت کســب موفقیــت تحصــیلی ایــن عــده از  مــانعی مهــم در 
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هــاي مطالعــاتی کــه  باشــد. ایــن نتیجــه بــا یافتــهدانشــجویان 

) و 33)،مشـهد( 32)، تبریز(28)،علوم پزشکی ارتش(24درکاشان(

)  انجام شده اند مطابقت دارد اما با یافته هاي سـایر  34هرمزگان(

) مغـایرت دارد در  36,35,30,28,27,23,18( مطالعات از جملـه 

وع شاید این نتیجه به دلیل کم بودن دانشـجویان متاهـل در   مجم

 دانشگاه گلستان خیلی قابل استناد نباشد. 
بر اساس مطالعه حاضر مشخص شد کـه تفـاوت معنـی داري    

بین دو گروه دانشجویان موفق و نـاموفق در برخـی از زمینـه هـا     

یکی از این مـوارد معـدل دیـپلم دانشجویان(پیشـینه     وجود دارد 

ی) بوده است. با توجه به معدل دانشجویان در قبل و بعـد  تحصیل

از دیـپلم دانشــجویانی کـه در دوره دبیرســتان معـدل بــاالتر و از    

پیشینه تحصیلی بهتري برخوردار بودند در دانشگاه نیـز موفقیـت   

بیشتري را نشان دادند، به عقیده پژوهشـگران پیشـینه تحصـیلی    

یان تـاثیر منفــی  ضـعیف بـر سـطح پایـداري و مقاومـت دانشـجو      

گذاشته و باعث عملکرد تحصیلی ضـعیف دانشـجویان در مقـاطع    

) .این یافته بـا یافتـه هـاي مطالعـات هـزاوه      37باالتر خواهد شد(

ــی( ــروزي(4ئ ــی (35)، فی ــتیانی(26)، خزاع ــزي آش )، 23)، چنگی

) همخوانی داشت، به 30) و تمنایی فرد(28)، علیخانی(38تقربی(

بین موفقیت تحصیلی در دانشـگاه و   نحویی که در همه مطالعات

معدل دیپلم دانشجویان ارتباط معناداري وجود داشت. با توجه به 

نتایج مشابه مطالعات مختلف در این زمینه شاید بتوان گفت ایـن  

ارتباط مثبت بین معدل دیپلم و پیشـرفت تحصـیلی در دانشـگاه    

دل بتواند گزینش دانشجویان جهت ورود به دانشگاه بر اساس معـ 

دوره متوسطه را تقویت نماید و استفاده از آن در پذیرش دانشجو 

پیشنهاد شده بود، اما باید توجه داشت که فقط معدل کتبی سال 

آخر دبیرستان و سال ما قبل آن به شرط برگـزاري آزمـون هـاي    

استاندارد معتبر و سراسري مـی توانـد مـالك خـوبی بـراي ایـن       

 فاقد ارزش می باشد.انتخاب باشد و در غیر این صورت 
در پژوهش حاضر از لحاظ متغیر شغل پدر بین هـر دو گـروه   

دانشجویان موفق و ناموفق اختالف آماري وجود نداشت امـا اکثـر   

دانشجویان ناموفق داراي پدرانی با شغل آزاد یا بیکـار بودنـد کـه    

این امر خود می توانـد بـر روي وضـعیت اقتصـادي خـانوار تـاثیر       

تحصیلی فرزندان را تحت گذارد و به شکل غیر مستقیم پیشرفت 

تاثیر قرار دهد.در پـژوهش حاضـر بـین شـغل مـادر و پیشـرفت       

تحصیلی ارتباط معنی داري مشاهده نشد و اکثـر دانشـجویان در   

هر دو گروه موفق و ناموفق داراي مادرانی با شغل خانه دار (بیش 

ــایج      80از  ــا نت ــده  ب ــت آم ــایج بدس ــه نت ــد ک ــوده ان درصــد) ب

داشته است امـا بـا نتـایج حاصـل شـده از       ) مشابهت28علیخانی(

 مغایرت دارند. )23(مطالعه چنگیزي آشتیانی
تحصیالت والدین در پیشرفت تحصـیلی فرزنـدان بـه عنـوان     

امري غیرقابل اجتنـاب محسـوب مـی شـود، بـه نظـر مـی رسـد         

والدینی که داراي سطح تحصیالت باالتري می باشند از فرزنـدان  

د داشـت، بنـابراین الگـوي بهتـري     خود نیز چنین انتظاري خواهن

براي آنان محسوب خواهند شد به نحـوي کـه ایـن امـر بـه طـور       

ناخودآگاه در فرزندان این حس را ایجاد خواهد کـرد تـا همچـون    

والدین خود تالش و کوشش بیشتر و عملکرد موفق تري را نشـان  

دهند. نتایج پژوهش حاضر نیز حکایـت از همـین مسـأله داشـت     

ه والدین آنها از تحصیالت باالتري برخـوردار بودنـد   دانشجویانی ک

وضعیت تحصیلی مناسب تري داشتند. این نتایج با یافته هاي ده 

) مطابقــت 26) و خزاعــی(23)، چنگیــزي آشــتیانی (18بزرگــی(

  ).  28داشت اما با نتایج علیخانی و همکاران مغایرت دارد(

یافته هاي دیگر پژوهش حاضـر ایـن بـود کـه بـین وضـعیت       

اقتصــادي دانشــجویان موفــق و نــاموفق رابطــه معنــاداري وجــود 

داشت. تحقیقاتی که در مورد تأثیر پایگاه اقتصادي دانشـجویان و  

پیشرفت تحصیلی انجام شده بود نتـایج مشـابهی را ارایـه دادنـد،     

برخی از پژوهش ها نشان داد دانشجویانی که از خانواده هاي  بـا  

عملکـرد تحصـیلی ضـعیفی    وضعیت اقتصادي پایین مـی باشـند   

نشـان داد   2002). یافته هاي پژوهش زاپاال در سـال  39داشتند(

کسانی که از خانواده هاي سـطح پـایین اقتصـادي بودنـد، کمتـر      

مطالعه می کردند و نسبت به تحصـیل نگـرش منفـی داشـتند و     

). امـا در برخـی از تحقیقـات    40زودتر ترك تحصیل می کردند (

ادي اجتمـاعی و پیشـرفت تحصـیلی تاییـد     رابطه بین پایگاه اقتص

)، 23نشده است، از جملـه ایـن پـژوهش هـا چنگیـزي آشـتیانی(      

) که با پژوهش حاضـر  30) و تمنائی فر(28)، علیخانی(25زاهدي(

همخوانی ندارد. به نظر شمید پایگاه اقتصـادي اجتمـاعی ضـعیف    

می تواند باعث افت تحصیلی شود اما نقش این عامل بـراي همـه   

افت تحصیلی قابل توجیه نیست به عبارت دیگر براي برخی  موارد

 ).41از موارد علت افت تحصیلی چیز دیگري است (
از لحاظ وضعیت اشتغال دانشجویان ناموفق نسـبت بـه گـروه    

دانشجویان موفق بیشتر شاغل بوده انـد امـا ارتبـاط معنـی داري     

ین همچن .بین اشتغال دانشجویان و افت تحصیلی نشان داده نشد

در پژوهش تمنایی فر و همکاران بین دو گروه دانشجویان شـاغل  

و غیر شاغل از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوت معنا داري مشـاهده  

) در تحقیقــی کـه پــوراکی و همکـاران در خصــوص   30نگردیـد ( 

بررسی تاثیراشتغال به کـار دانشـجویان پرسـتاري در طـی دوران     
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ههاي علـوم پزشـکی   تحصیل بر موفقیت تحصیلی آنان در دانشگا

نفر از آنان اشتغال به کـار   93نفر دانشجو که  169تهران بر روي 

دانشجویی داشتند انجام داده نتایج نشانگر این مطلـب بـوده کـه    

).امـا در سـایر   42کار دانشجو بر موفقیت تحصیلی تـاثیر نـدارد (  

  ).28,23 (ارتباط معنی داري را نشان داده است تحقیقات

عدم موفقیت که در این پژوهش مد نظـر قـرار   از عوامل مهم 

داشت استعمال سیگار بود که  نزد دانشجویان نـاموفق بـه مقـدار    

بیشتري نسبت به دانشجویان موفق گزارش شده است  و اختالف  

ایـن امـر مـی توانـد     . مشاهده شده از لحاظ آماري معنی دار بـود 

شـجویان  ناشی از اتالف وقت بیهوده وگذراندن اوقـات فراغـت دان  

ناموفق با دوستان در خوابگاه ها یا بیـرون از خوابگـاه و اسـتعمال    

سیگار باشد کـه طبعـاً بـر روي پیشـرفت تحصـیلی ایـن عـده از        

دانشجویان موثر می باشد. در سایر مطالعات از جملـه، چنگیـزي   

ــکی  اراك (   ــوم پزش ــگاه عل ــتیانی  در  دانش ) و دالرام در 23آش

) و مطالعه موراري و همکـاران  43(دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

) فاکتورهایی همچـون اسـتعمال سـیگار بـر افـت تحصـیلی        44(

 دانشجویان اثر گذار عنوان شده است.
هاي دیگري که ارتباط آن با افت تحصـیلی در ایـن    متغیر از 

تحقیق مورد بررسی قرار گرفت رشته تحصیلی بـود کـه هماننـد    

معنـاداري پیـدا نشـد.اما    ) ارتبـاط  23مطالعه چنگیزي آشـتیانی( 

این بود که بیشـترین فراوانـی افـت تحصـیلی در      نتایج حاکی از 

میان  دانشجویان رشته هاي مختلف  دانشکده هاي  پیراپزشـکی  

 %34و بهداشت مربوط به دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بـا  

می باشد. نتایج مطالعات دیگري که ارتباط بین رشته تحصیلی را 

حصیلی مـورد ارزیـابی قـرار داده بودنـد بـا ایـن نتیجـه        با  افت ت

سازگار می باشند از جمله مطالعه عدالت خواه در بین دانشجویان 

)کـه نشـان داد بیشـترین افـت     45دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (

% 19تحصیلی در بین دانشـجویان رشـته علـوم آزمایشـگاهی بـا      

ز گـواه بـر ایـن    وجود دارد،همچنین مطالعه تقربی و همکارانش نی

موضوع می باشد کـه  دانشـجویان رشـته علـوم آزمایشـگاهی بـا       

از بیشترین فراوانی افت تحصیلی در بین سـایر رشـته هـا     7/50%

  ).38برخوردار هستند(

در پژوهش حاضر دقت و تمرکز در کالس درس در دو گـروه  

دانشجویان موفق و ناموفق اختالف معنی داري داشـت، بـه گونـه    

اي که بیشتر دانشجویان نا موفق دقت و تمرکز کمی سـر کـالس   

) و 23هاي درس داشتند، این یافته با یافتـه چنگیـزي آشـتیانی(   

کـالس هـاي   ) همخوانی داشـت. بـا افـزایش کیفیـت     43دالرام (

درسی، نحوه تدریس و رفتار مناسب اساتید، اسـتفاده از محتـواي   

آموزشـی مناسـب، کمـک گـرفتن از وسـایل کمـک آموزشـی در        

آموزش دانشجویان، بازدیدهاي علمی و ایجاد تنـوع و هیجـان در   

تدریس می توان میزان دقت و تمرکز دانشجویان در کالس درس 

ج پـژوهش هـاي یونسـکو در    را افزایش داد. در همین زمینه نتـای 

کشــورهاي آســیایی و اقیانوســیه نیــز نشــان داده اســت کــه بــه  

کارگیري روش هاي تدریس مناسب و استفاده از روش هاي فعال 

) جـان  46آموزشی باعث جلوگیري از افـت تحصـیلی مـی شـود(    

هونن و ون هانن نیز عامل افت دانشجویان پرستاري را نامناسـب  

). با توجه به یافته هـاي  47می نماید(بودن محتواي آموزشی ذکر 

این پژوهش و سایر مطالعات دیگر از آن جا که عدم به کـارگیري  

روش هاي مناسب آموزشی باعث افت تحصیلی مـی شـود، لـزوم    

استفاده از روش هـاي مناسـب آموزشـی توسـط اسـاتید محتـرم       

) تا با جلـب توجـه   48جهت کاهش افت تحصیلی دیده می شود(

  فت تحصیلی آنان نیز جلوگیري شود.فراگیران از ا

سهمیه قبولی در دانشگاه در تمامی مطالعات از جمله بررسی 

حاضر، اثر معنی داري بر افت تحصیلی دانشجویان داشـته اسـت،   

دانشجوي مورد بررسی که بـا اسـتفاده    10در این پژوهش از بین 

از سهمیه هاي غیرمنـاطق) رزمنـدگان، شـاهد وایثارگر،جانبـازان     

 8.(  در کنکـور سراســري قبــول و وارد دانشــگاه شــده بودنــد،  و..

) در گروه دانشـجویان نـاموفق و دانشـجویان داراي    %80نفرشان (

افت تحصـیلی طبقـه بنـدي شـدند. ایـن نتیجـه بـا نتـایج سـایر          

) مطابقـــت دارد. در 45,43,35,28,26,24,23,18,4مطالعـــات(

شـکی شـیراز   مطالعه اي که توسط ده بزرگی در دانشگاه علـوم پز 

دانشجویان ناموفق و داراي افت تحصـیلی   %70انجام شد بیش از 

). در مطالعه خزاعی و 18از سهمیه ایثارگران استفاده کرده بودند(

همکــاران، ســهمیه غیرمنــاطق بیشــترین همبســتگی را بــا افــت 

تحصیلی نشان داده است، در این مطالعه آمده است کـه علیـرغم   

ن برخی راهکارهـا در مطالعـات قبلـی،    آگاهی از این موضوع و بیا

فکر اساسی در مورد رفع مشکال ت بنیادي دانشجویان مذکور بـه  

عمل نیامده است. لذا با توجه به حذف دروس پیش دانشگاهی در 

بسیاري از دانشگاه ها، ضرورت برقـراري مجـدد دروس مـذکور و    

ارائه مناسب و با کیفیت آن توسط مدرسـین توانمنـد، همچنـین    

ئه خدمات مشاوره اي و تحصیلی مطلوب پیشـنهاد مـی گـردد.    ارا

ــهمیه     ــان س ــزینش داوطلب ــیوه گ ــر در ش ــد نظ ــین تجدی همچن

غیرمناطق، مثال گذراندن موفقیت آمیز حداقل یک ترم مقـدماتی  

ــکی،    ــل پزش ــاي تحصــیلی مث ــه رشــته ه ــی جهــت ورود ب و کل

). اجـراي برنامـه   26دندانپزشکی و داروسازي، توصیه مـی گـردد(  

ی نظیر مشاوره و راهنمایی و کمـک اسـاتید راهنمـا و برنامـه     های
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هاي ستاد شاهد در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشـور مـی توانـد    

  نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی این دانشجویان داشته باشد.

در این پژوهش بین دو گروه دانشـجویان موفـق و نـاموفق از    

انگیزش جهت  لحاظ متغیرهایی همچون عالقه به رشته تحصیلی،

ادامه تحصیل و نحوه انتخاب رشته تفاوت معناداري مشاهده نشد 

) و 24که این یافته مغایر با پژوهش منیري و همکاران در کاشان(

)و ده بزرگـی و همکـاران در   4هزاوه اي و همکـاران در همـدان (  

  )  می باشد.18شیراز(

در پژوهش حاضر هر دو دسته دانشجویان موفق و نـاموفق از  

حاظ میزان دسترسی به استاد راهنماي خود با یکدیگر تفاوتی را ل

نداشتند به این معنا که جهت حل مشـکالت دانشـجویان و ارایـه    

مشاوره به آنان هر دو گروه دانشجویان به یـک میـزان بـه اسـتاد     

راهنماي خود دسترسی داشته و اساتید راهنما تفـاوتی بـین ایـن    

شـاوره قائـل نشـده انـد، امـا      دو گروه به منظـور ارائـه خـدمات م   

برداشــت دانشــجویان نــاموفق از کیفیــت برنامــه هــاي آموزشــی 

دانشکده محل تحصیل خود نسبت به دانشـجویان موفـق ضـعیف    

تر بوده این در حالی است که کیفیت خدمات آموزشی بـراي هـر   

دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق به صورت یکسان، در یک بازه 

  آموزشی بوده است. زمانی و در یک مکان

  نتیجه گیري

علـل و عوامـل   با عنایت به نتایج حاصل شده از مطالعه حاضر 

متعددي در موفقیت یا عـدم موفقیـت دانشـجویان نظیـر معـدل      

ــدر و مــادر، وضــعیت اقتصــادي، اســتعمال   دیــپلم، تحصــیالت پ

 ،سهمیه منطقه مورد پذیرشدخانیات، تمرکز در سر کالس درس

این عوامل توسـط مسـئولین و دسـت     توجه بهو... تأثیر دارد. لذا 

ارائـه راهکـار بـراي رفـع      بـه منظـور  دانشـگاه  اندرکاران آمـوزش  

 آنهـا و موانـع موجـود در سـر راه تحصـیل     دانشـجویان  مشکالت 

بازنگري  به جمله این راهکارها می توان ضروري بنظر می رسد از

بـر اسـاس    هـاي  آمـوزش   تغییـر در شـیو   برنامه هاي آموزشی و

،اسـتفاده  ،افزایش امکانات رفاهی و آموزشیروشهاي نوین آموزشی

ارتقاء سـطح  ،مجرب و مشاوره با دانشـجویان آموزشی ن از مشاوری

،تجدید نظر در شیوه هـاي گـزینش   توانمندي هاي اساتید راهنما

،برگزاري کارگاههـاي  دیپلم و در نظر گرفتن شرط معدل دانشجو

توجـه بـه انگیـزه و     و موثر و یادگیري مطالعه مهارتهاي  موزشیآ

 اشاره کرد. عالقه دانشجویان
عدم همکاري و مشارکت دانشجویان پزشکی براي شـرکت در  

این پژوهش و عدم تکمیل پرسشنامه توسط آنها منجر به محدود 

شدن جامعه مورد هدف مطالعه گردید که متعاقب آن نتایج قابل 

از دانشجویان نمی باشـد لـذا ایـن مـورد جـز       تعمیم به این گروه 

 محدودیتهاي مطالعه حاضر می باشد .

  تشکر و قدردانی

بدین وسیله تمامی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گلستان و 

دانشکده پیراپزشکی  و بهداشت گرگان به  دلیل همکاري در 

تمام مراحل طرح ما را در راه رسیدن به هدفمان کمک نمودند و 

انشجویان شرکت کننده در این طرح کمال تشکر و تمام د

  قدردانی را داریم.
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Abstract 

Background and aim: The students' academic failurehas been introduced as one of the main challenges in 
educational systems. The present study has been conducted with the purpose to determine the frequency and 
risk factors of academic failurein students that living in dorms of Golestan Universityof Medical Sciences 
and Health Sciences. 

Materials and Methods: This study was across sectional study in which 150 students of Golestan 
University that living in dorms of Department of Health and Allied were selected by systematic random 
sampling. data were collected with questionnaire validated and analyzed with SPSS16 software. 

Results:  the mean of students age was 22.2± 12/2 and frequency of academic failure based on GPA and 
probation terms was%33/3(n = 50).Most frequently was observed in laboratory science students, 34% (n = 
17). There Were asignificant relationship between academic failure and high school GPA,parente 
ducation,maternal education,economy status, smoking students(p<0/05).Among the factors affecting in 
academic achievement were significantly associated, between academic failure with focus in the classroom 
and the area of the admissions(p<0/05). 

Conclusion: Due to high prevelace of academic failure among Student Golestan Universityof Medical 
Sciences and Health Sciences,university education officials should complete cheking factor affecting on 
academic failure this student's,up to determine the appropriate strategies for prevention of occurrence new 
cases of academic failure in other students. 

Keywords: Students, Academic Failure, Dormitory. 
 
  

 


