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عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛
یک مطالعه مورد شاهدی
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مهشید لولویی ،1علیاکبر حقدوست ،2اعظم بذرافشان ،3مریم اخوتی ،4علیمحمد مختاری ،5مرتضی زارع

 .1کارشناسی ارشد بهداشت محیط ،مربی ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دکتری ،استاد ،گروه اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات اچ آی وی/ایدز ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،گروه علوم کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دکتری کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،استادیار ،گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .6کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 دریافت مقاله19/91/91:

آخرین اصالح مقاله19/6/9:

پذیرش مقاله19/6/7:

زمینه و هدف :افت تحصیلی دانشجویان همواره یکی از چالشهای عمده مراکز آموزش عالی و دانشگاهها به شمار میرود که میتواند به آسیبهای جدی
فردی و اجتماعی منجر شود .هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش کار :مطالعه حاضر به صورت یک مطالعه مورد شاهدی همسان نشده انجام شد .تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دو
نیمسال تحصیلی سال  9919جامعه آماری این مطالعه را تشکیل میدادند .در مجموع 499 ،دانشجو وارد مطالعه شدند که از این تعداد 196 ،نفر گروه مورد
و  163نفر گروه شاهد بودند .دادهها به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر اطالعات فردی ،عوامل خانوادگی و عوامل
دانشگاهی جمعآوری گردید .روایی پرسشنامه با نظر گروهی از اعضای هیأت علمی تأیید شد و ضریب همبستگی پاسخها برابر  0/31به دست آمد .تحلیل
دادهها در نرمافزار  SPSSصورت گرفت.
یافتهها :میانگین سن دانشجویان  11/1سال بود .میانگین معدل در گروه مورد  99/1و در گروه شاهد  96/1به دست آمد .افت تحصیلی در پسران  9/69برابر
دختران بود ( .)P = 0/01دانشجویانی که  -احساس سرخوردگی و پوچی داشتند ،افت تحصیلی را  9/41برابر سایرین تجربه کردند (.)P = 0/01
دانشجویانی که مصرف دخانیات ،الکل و مواد مخدر را مثبت گزارش نمودند 6/91 ،برابر سایر دانشجویان افت تحصیلی داشتند (.)P = 0/09
نتیجهگیری :عوامل متعددی افت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد .از اینرو ،برای کاهش آن مشارکت تمامی افرادی الزم است که در امر تحصیل
دانشجویان دخیل میباشند.
کلید واژهها :افت تحصیلی ،مقطع کارشناسی ،دانشجویان ،یادگیری
*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن  09991169930:نمابر099-91169913:
Email: zare_morteza34@yahoo.com

عوامل موثر بر افت تحصیلی در...

مقدمه

لولویی و همکاران

تحصیلی دانشجویان صورت گرفتند ،عواملی نظیر مدت زمان

افت تحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل است و با

تأخیر در ورود به دانشگاه ،سن ،جنس ،تأهل ،استفاده از

معیارهای مختلفی نظیر مشروطی ،تکرار درس ،طوالنی شدن

سهمیه ،سکونت در خوابگاه ،میزان حضور در کالس ،غیر

مدت تحصیل ،اخراج ،انصراف و ترک تحصیل قابل بررسی

بومی بودن و معدل پایین دیپلم را به عنوان دالیل افت

میباشد ( .)9افت تحصیلی فراتر از یک مسأله شخصی در نظر

تحصیلی مطرح نمودند (.)9

گرفته میشود که میتواند پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فردی،

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی ،دامنه و گسترش این آسیبها

روانی و خانوادگی متعددی را به دنبال داشته باشد ( .)1با

در دانشگاهها و رشتههای مختلف تحصیلی یکسان نمیباشد و

توجه به این که سرانه تحصیالت در ایران از لحاظ اقتصادی

تحقیقات گوناگون آمارهای متفاوتی از شیوع افت تحصیلی

بر اساس درامدهای ملی است ،افت تحصیلی میتواند از نظر

دانشجویان از نظر رشته ،مقطع تحصیلی و مکان پژوهش نشان

اقتصادی بار بزرگی را بر جامعه تحمیل کند .از لحاظ اجتماعی

دادند (.)9 ،4

نیز عملکرد پایین تحصیلی دانشجو میتواند منجر به تولید

حدود نیمی از دانشجویان بر اساس شواهد موجود ،در بدو

نیروی متخصص ناکارامد و در نهایت ،خدمات با کیفیت

ورود به دانشگاه با افت تحصیلی روبهرو میشوند ( .)6هرچند

پایینتر و عدم تأمین رفاه مردمان کشور شود .از لحاظ فردی

این آمار در زیرگروههای علوم پزشکی تا اندازهای متفاوت

نیز پدیده افت تحصیلی برای دانشجو مشکالتی نظیر شکست

است .حدود  91درصد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

اقتصادی ،ارتباط نامناسب با محیط پیرامون و کاهش اعتماد به

( )7و  96/1درصد دانشجویان رشته پرستاری ( )4در

نفس در اجتماع را به دنبال دارد (.)9

پژوهشهای مشابه حداقل یک ترم طی تحصیل خود مشروط

افت تحصیلی و به تبع آن مشروط شدن دانشجویان همواره

شدند .افت تحصیلی دانشجویان زیرگروههای علوم پزشکی از

یکی از چالشهای عمده مراکز آموزش عالی و دانشگاهها در

اهمیت ویژهای برخودار است؛ چرا که کیفیت آموزشی دانش

کشور میباشد که میتواند به آسیبهای جدی فردی و

آموختگان این رشتهها به طور مستقیم با کیفیت خدماتی ارتباط

اجتماعی منجر شود .اتالف هزینههای مستقیم و غیر مستقیم

دارد که این گروه از افراد در مراکز بهداشتی -درمانی کشور

آموزشی ،سرخوردگی ،از دست دادن روحیه و عدم شکوفایی
استعدادها و تواناییهای دانشجو از جمله دیگر تبعات فردی و
اجتماعی افت تحصیلی به شمار میرود (.)9

ارایه مینمایند .بنابراین ،عملکرد نامطلوب این افراد به دلیل
حساسیت شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعه میتواند
آسیبهای غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد (.)9

تاکنون ،پژوهشهای مختلفی با هدف شناسایی علل عملکرد

بر اساس شواهد موجود ،کیفیت نامطلوب عوامل درونی و

پایین دانشجویان در داخل و خارج از کشور انجام شده است.

بیرونی نظام آموزشی میتواند تأثیر مستقیمی بر بروز افت

مطالعات خارجی عواملی نظیر سطح اجتماعی -اقتصادی پایین،

تحصیلی دانشجویان گذارد ( .)7-1روشهای تدریس ،استفاده

اقلیتهای قومی ،جنس (در برخی از پژوهشها جنس زن و در

از وسایل و تجهیزات کمک آموزشی ( ،)90استفاده از

بعضی دیگر جنس مرد) و داشتن نمرات پایین در دروس

روشهای مطلوب ارزشیابی دانشجو ( ،)1 ،90استفاده از منابع

اختصاصی (زیستشناسی ،فیزیک ،شیمی ،ریاضی و زبان

آموزشی مناسب ،هدایت و مشاوره تحصیلی ( ،)9اندازه کالس

انگلیسی) طی دوره دبیرستان را جزء عوامل مؤثر بر افت

درس و محیط فیزیکی ( )99از جمله عوامل مرتبط با نظام

تحصیلی دانشجویان دانشگاهها برشمردند .از طرفی،

آموزشی هستند .پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج

پژوهشهای داخل کشور که با هدف بررسی علل منجر به افت

کشور مؤید ارتباط افت تحصیلی با متغیرهایی نظیر سن،
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وضعیت تأهل و اشتغال ،سابقه تحصیلی قبلی ،تحصیالت پدر

بودند .تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم

و مادر ،وضعیت اقتصادی خانواده ،بعد خانوار و سالمت روانی

پزشکی کرمان ،جامعه آماری این مطالعه را تشکیل میداد.

میباشد ( .)1به نظر میرسد که عوامل مؤثر بر بروز افت

در مجموع 499 ،دانشجو در دو نیمسال بررسی گردیدند که

تحصیلی دانشجویان را بتوان در سه گروه عوامل فردی،

از این تعداد 196 ،نفر ( 97/1درصد) در گروه مورد و  163نفر

خانوادگی و مرتبط با نظام آموزشی دستهبندی نمود.

( 41/9درصد) در گروه شاهد قرار گرفتند .به این ترتیب معدل

بدیهی است که شناسایی عوامل خطر افت تحصیلی

 1ترم (نیمسال دوم سال  9919-10و نیمسال اول سال

دانشجویان میتواند منجر به غربالگری و شناسایی به موقع

تحصیلی  )9919-11تمام دانشجویان بررسی شد و دانشجویان

دانشجویان در معرض خطر شود .از اینرو ،ارتقای وضعیت

دچار افت تحصیلی بر اساس معیارهای الف) هر دو ترم اخیر

تحصیلی این دانشجویان با انجام مداخالت اثربخش ،هدایت و

مشروط بودند ،ب) دو ترم پیاپی معدل کمتر از  99داشتند و

مشاوره تحصیلی فراهم میگردد .تعداد قابل مالحظهای از

ج) در ترم دوم نسبت به ترم اول بیش از  1نمره افت کردند،

پژوهشهای انجام گرفته در خصوص افت تحصیلی ،مربوط

انتخاب گردیدند.

به دانشجویان رشته پزشکی میباشد ( )91-96و عوامل مؤثر

شیوه انتخاب گروه شاهد به روش تصادفی منظم و بر

بر افت تحصیلی دانشجویان دیگر زیرگروهها نظیر مقاطع

اساس شماره دانشجویی صورت گرفت و دو شماره بعد از

کارشناسی به خوبی بررسی نشده است .بنابراین ،هدف مطالعه

شماره دانشجویی فرد منتخب نیز گزینش شد .در صورت عدم

حاضر بررسی این عوامل در دانشجویان مقطع کارشناسی

وجود شماره دانشجویی بعد از شماره فرد ،شماره دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود .از طرف دیگر ،افت تحصیلی

قبل از وی انتخاب گردید .روش جمعآوری اطالعات

پدیدهای میباشد که میتواند همزمان تحت تأثیر چندین عامل

پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر اطالعات فردی (سن،

مختلف بروز کند .بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر،

جنسیت ،معدل ،اختالف با دوستان ،برخوردهای شدید در

شناسایی عوامل خطر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم

جامعه ،عالقه به فرد دیگر ،رابطه با جنس مخالف ،احساس

پزشکی کرمان در مقطع کارشناسی با استفاده از مدلهای چند

سرخوردگی و پوچی ،وضعیت اقتصادی دانشجو و مصرف

متغیره بود تا با شناسایی و تعیین نقش هر یک از عوامل خطر،

دخانیات ،الکل و مواد مخدر) ،عوامل خانوادگی (خواستگاری،

برنامهریزیهای الزم در خصوص پیشگیری از بروز افت

طالق و احساس تنهایی ،محل تولد دانشجو ،محل زندگی

تحصیلی و ارتقای تحصیلی دانشجویان صورت پذیرد.

والدین ،تغییر محل زندگی ،بروز اختالف خانوادگی و وضعیت
اقتصادی خانواده دانشجو) و عوامل دانشگاهی (احساس

روش کار
مطالعه حاضر ،یک مطالعه مورد شاهدی همسان نشده می-
باشد که به ارزیابی تأثیر عوامل روانشناختی و شخصیتی،

ناخوشایند به دانشگاه محل تحصیل ،عالقه به رشته تحصیلی،
تغییر محل سکونت دانشجو و وضعیت درسی قبل از دانشگاه)
بود.

عاطفی ،اقتصادی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

روایی پرسشنامه با نظر گروهی از اعضای هیأت علمی

کرمان بر میزان افت تحصیلی میپرداززد .دانشگاه علوم پزشکی

مورد تأیید قرار گرفت .از روش آزمون -پس آزمون جهت

کرمان  1097دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در

سنجش پایایی استفاده شد؛ بدین صورت که  94نفر به عنوان

سال  9919داشت که در  99رشته تحصیلی مشغول به تحصیل

پایلوت انتخاب گردیدند و پرسشنامهها در فاصله دو هفته به
آنها داده شد .ضریب همبستگی پاسخها 0/31 ،به دست آمد.
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آمار مربوط به تعداد کل دانشجویان به تفکیک هر دانشکده

میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان 11/1 ± 1/9 ،سال،

با هماهنگی آموزش کل دانشگاه و مسؤولین آموزشی هر

معدل گروه مورد  99/1 ± 1/9نمره و معدل گروه شاهد ± 9/9

دانشکده مشخص گردید و با توجه به نسبت جمعیت هر

 96/1نمره بود.

دانشکده به جمعیت کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه ،تعداد

نتایج مدل تک متغیره بررسی عوامل فردی مؤثر بر افت

نمونههای مورد نیاز از هر دانشکده مشخص شد .نمونهگیری

تحصیلی دانشجویان نشان داد که پسران  9/31برابر دختران

به صورت سرشماری کلیه دانشجویانی صورت گرفت که در

افت تحصیلی داشتند .این تفاوت پس از تعدیل اثر سایر متغیرها

تعریف افت تحصیلی میگنجیدند .نمونهگیری تا زمان دستیابی

نیز به صورت معنیداری مشاهده شد ( .)P = 0/01دانشجویانی

به حداقل  74درصد افراد واجد شرایط ادامه یافت.

که دارای تجربه برخوردهای شدیدی با سایر افراد جامعه

کلیه اطالعات تحصیلی و سوابق تحصیلی دانشجویان مخفی

بودند 1/14 ،برابر سایر دانشجویان افت تحصیلی را تجربه

بود .شناسایی ایشان ،توزیع و تکمیل پرسشنامهها توسط

کردند که مدل چند متغیره نیز این موضوع را تأیید نمود (0/09

آموزش کل دانشگاه و با رعایت اصول اخالقی و تأیید کمیته

=  .)Pافزایش افت تحصیلی دانشجویان دارای رابطه با جنس

اخالق دانشگاه انجام شد .پس از جمعآوری دادهها و تکمیل

مخالف نیز  1/99برابر بود ،ولی بعد از تعدیل اثر سایر متغیرها،

جداول مورد نظر ،دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه 96

رابطه معنیداری در این خصوص مشاهده نشد (.)P = 0/49

( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILتجزیه و تحلیل شد.

بررسیها نشان دادند ،دانشجویانی که احساس سرخوردگی

برای برآورد نسبت شانس از  Logistic regressionتک متغیره

و پوچی داشتند 9/79 ،برابر سایرین افت تحصیلی را تجربه

استفاده گردید .سپس ،متغیرهایی را که سطح معنیداری کمتر

کردند که مدل چند متغیره نیز این مطلب را تأیید نمود (0/01

از  0/1در مدل تک متغیره داشتند ،جهت حذف اثر مخدوش

=  .)Pدانشجویانی که مصرف دخانیات ،الکل و مواد مخدر را

کنندگی وارد مدل  Logistic regressionچند متغیره شدند.

گزارش نمودند 90/40 ،مرتبه افت تحصیلی باالتری نسبت به

جهت انتخاب متغیرهای مؤثرتر از روش گام به گام پسرو یا

سایر دانشجویان کسب کردند .این رابطه بعد از تعدیل اثر سایر

 Backwardاستفاده گردید .سطح معنیداری کمتر از  0/04در

متغیرها نیز معنیدار به دست آمد ( .)P = 0/09همچنین ،نتایج

نظر گرفته شد.

حاکی از آن بود که در مورد اختالف با دوستان و نیز احساس
عالقه زیاد به فرد دیگر ،از نظر آماری اختالف معنیداری بین

یافتهها

دو گروه مورد و شاهد وجود نداشت (جدول .)9

در مجموع  499دانشجو بررسی شدند 973 .نفر (79/4
درصد) از مجموع دانشجویان تحت مطالعه ،زنان بودند.
جدول  :9نسبت شانس افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت تأثیر عوامل فردی طی سال 9919
متغیر

جنسیت
اختالف با دوستان
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نسبت شانس

سطح معنیداری آزمون

نسبت شانس

سطح معنیداری آزمون

خام

Logistic regression
تک متغیره ()P

تطبیق شده

Logistic regression
چند متغیره ()P

زن

9/00

مرد

9/31

خیر

9/00

بلی

9/31

0/009
0/139

9/00
9/69

0/017

--

--

--

--
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برخوردهای شدید در

خیر

9/00

جامعه

بلی

1/14

خیر

9/00

بلی

9/91

رابطه با جنس

خیر

9/00

مخالف

بلی

1/99

احساس سرخوردگی

خیر

9/00

و پوچی

بلی

9/79

خوب

9/00

عالقه به فرد دیگر

وضعیت اقتصادی

9/00

0/009

6/99

0/149

--

--

--

--

9/00

0/007

0/491

9/17
9/00

0/04

0/014

9/41
9/00

متوسط

0/73

0/911

0/77

ضعیف

0/41

0/071

0/93

مصرف دخانیات،

خیر

9/00

الکل و مواد مخدر

بلی

90/40

خود فرد

0/091

0/930
0/009

9/00

0/001

0/091

6/91

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان

افت تحصیلی  4/79مرتبه باالتر نسبت به سایر دانشجویان کسب

نشان داد ،دانشجویانی که طالق گرفتند و احساس تنهایی

کردند .این تفاوت پس از تعدیل اثر سایر متغیرها نیز به شکل

داشتند 1/67 ،برابر دیگر دانشجویان در تحصیالت خود افت

معنیداری وجود داشت ( .)P > 0/09افت تحصیلی دانشجویان

داشتند که این تفاوت معنیدار در مدل چند متغیره نیز تأیید

با درامد خانواده باال 99 ،درصد کمتر از دانشجویان با درامد

شد ( .)P = 0/01تغییر محل زندگی با وجود این که در مدل تک

خانوادگی پایین به دست آمد که البته از نظر آماری معنیدار نبود

متغیره دارای اثر قابل توجهی بر روی افت تحصیلی بود ،ولی

( .)P = 0/11همچنین ،اختالف معنیداری از نظر آماری در

رابطه معنیدار آماری در بررسی اثر همزمان متغیرها مشاهده

مورد خواستگاری و محل تولد دانشجو بین دو گروه مورد و

نگردید ( .)P = 0/64دانشجویانی که اختالف خانوادگی داشتند،

شاهد مشاهده نشد (جدول .)1

جدول  :1نسبت شانس افت تحص یلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت تأثیر عوامل خانوادگی طی سال 9919
نسبت شانس خام

متغیر

خیر

9/00

بلی

0/31

طالق و احساس

خیر

9/00

تنهایی

بلی

1/67

استان کرمان

9/00

خارج از استان کرمان

0/11

استان کرمان

9/00

خارج از استان کرمان

9/97

خواستگاری

محل تولد دانشجو
محل زندگی والدین

سطح معنیداریآزمون
Logistic regression
تک متغیره ()P
0/919
> 0/009
0/173
0/939

نسبت شانس

سطح معنیداری آزمون

تطبیق شده

Logistic regression
چند متغیره ()P

--

--

--

--

9/00
9/30

0/014

--

--

--

--

--

--

--

--

605

لولویی و همکاران

عوامل موثر بر افت تحصیلی در...
خیر

9/00

بلی

1/13

بروز اختالفات

خیر

9/00

خانوادگی

بلی

4/79

وضعیت اقتصادی

خیر

9/00

خانواده

بله

0/66

تغییر محل زندگی

0/009
> 0/009
0/910

9/00

0/649

9/01
9/00

≥ 0/009

9/39
9/00

0/113

0/74

بررسی عوامل دانشگاهی مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان

پژوهش که وضعیت تحصیلی قبلی آنان متوسط و ضعیف بود،

با مدل تک متغیره نشان داد ،دانشجویانی که احساس

نسبت به دانشجویان با وضعیت خوب و عالی 1/47 ،مرتبه افت

ناخوشایند نسبت به دانشگاه داشتند 94 ،درصد بیشتر دچار

تحصیلی بیشتری داشتند که این تفاوت در بررسی اثر همزمان

افت تحصیلی شدند که معنیداری این موضوع در مدل چند

متغیرها نیز معنیدار مشاهده شد ( .)P > 0/009همچنین ،نتایج

متغیره تأیید نگردید ( .)P = 0/010تغییر محل سکونت دانشجو

حاکی از آن بود که از نظر آماری اختالف معنیداری بین دو

افت تحصیلی را  1/13برابر می کرد که بعد از تعدیل اثر سایر

گروه مورد و شاهد در مورد عالقه به رشته تحصیلی وجود

متغیرها نیز معنیدار به دست آمد ( .)P = 0/009دانشجویان این

نداشت (( )P = 0/34جدول .)9

جدول  :9نسبت شانس افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت تأثیر عوامل دانشگاهی طی سال 9919
نسبت شانس خام

متغیر

احساس ناخوشایند

خیر

9/00

نسبت به دانشگاه

بلی

9/94

عالقه به رشته

خیلی زیاد

9/00

تحصیلی

متوسط و کمتر

9/09

تغییر محل سکونت

خیر

9/00

دانشجو

بلی

1/13

وضعیت درسی قبل از

خوب و عالی

9/00

دانشگاه

متوسط و ضعیف

1/47

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افت تحصیلی دانشجویان
در زیرگروههای جنسیتی (پسران) ،دارای احساس سرخوردگی
و پوچی و مصرف کننده دخانیات ،الکل و مواد مخدر به طور
فزایندهای بیشتر از سایر گروهها بود .وضعیت تحصیلی افراد

سطح معنیداری آزمون
Logistic regression
تک متغیره ()P
0/903
0/349
0/009
0/009

نسبت شانس تطبیق

سطح معنیداری آزمون

شده

Logistic regression
چند متغیره ()P

9/00
9/93

0/013

--

--

--

--

9/00
1/97
9/00
1/39

0/009
≥ 0/009

قبل از ورود به دانشگاه تأثیر معنیداری بر روی افت تحصیلی
دانشجویان داشت .عالقمندی به رشته تحصیلی و وضعیت
اقتصادی خانواده نیز به عنوان عوامل غیر مرتبط با افت
تحصیلی دانشجویان معرفی شد.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،افت تحصیلی پسران به
طور معنیداری بیشتر از دختران بود .از دالیل احتمالی این
موضوع میتوان به مواردی از قبیل استرس مربوط به آینده
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شغلی و کسب درامد اشاره کرد که تأثیر بیشتری بر تحصیل

به کاهش عملکرد اجتماعی ،حرفهای و تحصیلی فرد میشود.

پسران نسبت به دختران میگذارد .همچنین ،بیشتر پسران

هر چند یافتههای مطالعات پیشین نشان دهنده شیوع متفاوت

نسبت به دختران ،کمتر به تحصیل عالقمند هستند و متعاقب

افسردگی در بین دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

آن ،تالش کمتری در این حوزه از خود نشان میدهند .از این

بود ( ،)4 ،91اما ارتباط قوی بین افسردگی و افت تحصیلی

جهت ،یافتههای مطالعه حاضر مشابه نتایج به دست آمده از

دانشجویان ،سطح باالتر شیوع احساس افسردگی در بین

مطالعات پیشین در خصوص تفاوتهای جنسیتی دانشجویان

دانشجویان ناموفق را نشان داد.

در خصوص افت تحصیلی بود .تقربی و همکاران ( )96و

با توجه به نقش عوامل روانی و تأثیر بهداشت روانی بر

تمناییفر و همکاران ( )97در مطالعات خود نشان دادند که

میزان انگیزه تحصیل ،برنامهریزی و هدفگذاری دانشجویان

مردان افت تحصیلی بیشتری نسبت به زنان دارند .این

پزشکی و وجود مطالعات مختلف حاکی از شیوع افسردگی و

مطالعات ،بر یافتههای مطالعه حاضر تأیید نمود.

اضطراب در آنها ،انتظار میرود که تأثیر این عوامل بر میزان

نجفیپور و یکتاطلب در پژوهش خود نشان دادند که میزان

موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان به طور مشخص بررسی

موفقیت تحصیلی دختران به طور قابل مالحظهای بیش از

گردد .تاکنون مطالعهای به بررسی تأثیر سابقه ابتال به

پسران است ( )93که مشابه مطالعه حاضر بود؛ هر چند در

بیماریهای روانی و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن بر روی

بررسی علیخانی و همکاران مشخص شد که جنسیت ارتباط

وضعیت تحصیلی دانشجویان نپرداخته است .از اینرو ،پیشنهاد

معنیداری با افت تحصیلی ندارد ( .)4همچنین ،پژوهش

میگردد که مطالعاتی تأثیر این عوامل بر افت تحصیلی

رحیمی دالیل دموگرافیک غیر مرتبط با افت تحصیلی

دانشجویان را بررسی نماید تا با استفاده از یافتههای این

دانشجویان معرفی نمود( .)93در این مطالعه که بر روی

مطالعات بتوان برنامهریزیهای آموزشی الزم برای کاهش

وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ارومیه انجام

پیامدهای تحصیلی و همچنین ،آموزش دانشجویان در معرض

شد ،رابطه افت تحصیلی با جنسیت معنیدار نبود( .)93بر

خطر انجام داد.

اساس یافتههای حاصل از پژوهش فتی و همکاران که به مرور

دانشجویانی که مصرف دخانیات ،الکل و مواد مخدر را

نظامند عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی

مثبت گزارش کردند ،افت تحصیلی باالتری نسبت به سایر

پرداختند ،فراوانی افت تحصیلی به طور مشخص بین زن و مرد

دانشجویان داشتند که این تفاوت معنیدار بود .دلیل این امر

گزارش نشد ( ،)91اما در اکثر مطالعات جنسیت مرد به عنوان

میتواند ناشی از تأثیر منفی مصرف دخانیات ،الکل و مواد

عامل دخیل در افت تحصیلی معرفی گردید .این یافتهها مؤید

مخدر بر عملکرد تحصیلی باشد .از طرفی ،ممکن است

نقش مرتبط جنسیت بر میزان افت تحصیلی دانشجویان در

دانشجویانی که این رفتارها را مثبت گزارش کردند ،به طور

زیرگروههای مختلف تحصیلی میباشد.

کلی دارای مشکالت بیشتری نسبت به دیگر دانشجویان بودند

دانشجویانی که احساس سرخوردگی و پوچی داشتند ،به

که منجر به بروز این رفتارها شده است .در مطالعهای که

طور معنیداری دارای افت تحصیلی باالتری بودند .نجفیپور و

شفیعی و همکاران بر روی دانشجویان انجام دادند ،کسانی که

یکتاطلب ( )91و نیز رئوفی و همکاران ( )94در مطالعات خود

سابقه مصرف سیگار ،الکل ،مواد مخدر و داروهای اعصاب و

نشان دادند که بین افسردگی و افت تحصیلی رابطه معنیداری

روان را گزارش کردند ،پیشرفت تحصیلی به طور معنیداری

وجود دارد که مشابه مطالعه حاضر بود .افسردگی از جمله

در سطح پایینتری نسبت به سایر دانشجویان داشتند ( )10که

عوامل مهم افت تحصیلی دانشجویان به شمار میرود که منجر

همسان با مطالعه حاضر بود .مظلومی و همکاران در پژوهش
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خود همبستگی معنیداری را بین وضعیت استعمال سیگار و

در مطالعه حاضر تأثیر قابل توجهی برای عالقه به رشته

الکل با انگیزش تحصیلی نشان دادند ( )19که تا حدودی با

تحصیلی بر میزان افت تحصیلی مشاهده نشد .بررسیهای

یافتههای مطالعه حاضر مشابه بود.

تمناییفر و همکاران نشان داد که عالقه به رشته تحصیلی تأثیر

وضعیت اقتصادی خانواده افراد در پژوهش حاضر تأثیر

معنیداری بر افت تحصیلی دانشجویان میگذارد ( )97که در

چشمگیری بر روی افت تحصیلی دانشجویان نداشت.

تضاد با مطالعه حاضر بود .با توجه به این که در مطالعه ذکر

تمناییفر و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

شده دانشجویان ممتاز و مشروط وارد مطالعه شدند ،از اینرو،

وضعیت اقتصادی تأثیر معنیداری بر افت تحصیلی دانشجویان

ممکن است تفاوت معنیدار بین دو گروه ناشی از این امر

ندارد ( )97که همسو با نتایج مطالعه حاضر بود .علیخانی و

باشد .نظری و شریفنیا در مطالعه خود دریافتند که دانشجویان

همکاران در مطالعه خود ارتباط معنیداری بین درامد

بیعالقه به رشته خود به طور معنیدار افت تحصیلی بیشتری

خانوادگی و افت تحصیلی مشاهده نکردند ( )4که با مطالعه

دارند ( .)19از عوامل مؤثر بر این تفاوت میتوان به این مورد

حاضر همخوانی داشت؛ هر چند خانواده به عنوان یکی از

اشاره کرد که در مطالعه حاضر معدل زیر  99به عنوان افت

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان در دیگر مطالعات

تحصیلی در نظر گرفته شد ،ولی در مطالعه ذکر شده معدل زیر

معرفی شده است .بر اساس شواهد موجود محرومیت

 96نشان دهنده افت تحصیلی بود .حال چون نقطه برش اعمال

اقتصادی ،عدم توجه والدین ،پرجمعیت بودن خانواده و

شده در مورد معدل برای نشان دادن افت تحصیلی میتواند بر

نامناسب بودن ساخت خانواده از عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه

روی تعداد دانشجویان دارای افت تحصیلی مؤثر باشد،

دانشجویان میباشد و در نهایت ،به افت تحصیلی آنان منجر

بنابراین ،این تفاوت تا حدودی قابل توجیه است.

میگردد ( .)11دانشجویانی که قبل از ورود به دانشگاه وضعیت

نتیجهگیری:

تحصیلی خوب و عالی داشتند ،به طور چشمگیری دارای افت

جنسیت مرد بر اساس یافتههای پژوهش حاضر به عنوان

تحصیلی کمتری بودند .به نظر میرسد که افرادی که دارای

اولین عامل خطر افت تحصیلی دانشجویان معرفی گردید.

وضعیت تحصیلی خوبی در دوره قبل از دانشگاه هستند ،عالقه

میزان افت تحصیلی تفاوت معنیداری به طور مشخص در بین

بیشتری به تحصیل دارند و نیز دارای ظرفیت باالتری برای

زنان و مردان داشت و این تفاوت طی مطالعات مختلف به

یادگیری میباشند .در نتیجه ،موفقیت بیشتری در این زمینه

اثبات رسید .این نتیجه تفاوتهای ساختاری و ذاتی گروههای

کسب میکنند و از طرفی مقاومت بیشتری در برابر مشکالت

جنسیتی را در حیطه مسایل آموزشی نشان میدهد و نیازمند

احتمالی تحصیلی نشان میدهند .از اینرو ،افت تحصیلی

معرفی راهکارهای متفاوت برای کاهش اثرات سوء افت

کمتری را تجربه مینمایند .مطالعه نظری و شریفنیا مشخص

تحصیلی با توجه به جنیست افراد میباشد.

کرد ،دانشجویانی که وضعیت تحصیلی آنان قبل از ورود به

احساس سرخوردگی و پوچی دانشجویان با میزان افت

دانشگاه (معدل دیپلم) خوب نبود ،به طور قابل توجهی بیشتر

تحصیلی ارتباط معنیداری داشت .از اینرو ،بررسی بیشتر

دچار افت تحصیلی میشدند ( )19که بر یافتههای حاضر تأیید

مسایل روانی و شخصیتی دانشجویان و در صورت لزوم انجام

نمود .تمناییفر و همکاران ( )97و نیز علیخانی و همکاران ()4

مداخالت مناسب ضروری است .عوامل روانی و به خصوص

در مطالعات خود نشان دادند که پیشینه تحصیلی ،تأثیر

افسردگی یکی از مهمترین عوامل مرتبط با موفقیت و یا افت

معنیداری بر افت تحصیلی دانشجویان دارد که تأییدی بر نتایج

تحصیلی دانشجویان محسوب میشود .به همین دلیل توجه

مطالعه حاضر بود.

ویژه به جنبههای روانی و شناختی افت تحصیلی و همچنین،
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 مشاوران و، معلمان، تعریف نقش والدین،و روانی قرار گیرد

فراهمآوری تسهیالت مشاوره روانشناختی با هدف کمک به

روانشناسان در پیشگیری این پدیده و کاهش آسیبهای ناشی

.دانشجویان در معرض خطر ضروری میباشد

 بهبود خدمات راهنمایی و، همچنین.از آن ضروری است

 الکل و،بر اساس یافتههای این پژوهش مصرف دخانیات

مشاوره دانشجویان آسیبپذیر میتواند به عنوان یکی از

مواد مخدر توسط دانشجویان تأثیر منفی بر روی تحصیل

راهکارهای مؤثر در کاهش عوارض افت تحصیلی دانشجویان

 اجرای مطالعاتی پیرامون ریشهیابی، بنابراین.دانشجویان داشت

.معرفی گردد

.این موضوع و نیز ارایه راهحل مناسب ضروری به نظر میرسد
وضعیت درسی قبل از دانشگاه نیز به شکل قابل مالحظهای بر

سپاسگزاری
این پژوهش مورد حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی
 بدینوسیله از حمایتهای مادی و معنوی.کرمان قرار گرفت
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 نویسندگان مطالعه حاضر مراتب، همچنین.قدردانی میشود
سپاسگزاری خود را از دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم
.پزشکی کرمان ابراز میدارند

 ارتقای وضعیت، از اینرو.روی افت تحصیلی تأثیرگذار بود
آموزشی دانشآموزان مقاطع قبل از دانشگاه میتواند اثر قابل
 با.توجهی بر کاهش افت تحصیلی دانشجویان داشته باشد
توجه به مطالعه حاضر و نیز مطالعات دیگر ذکر شده میتوان
استنباط نمود که عوامل متعددی افت تحصیلی را تحت تأثیر
قرار میدهند و برای کاهش آن مشارکت تمامی افرادی الزم
.است که در امر تحصیل دانشجویان دخیل میباشند
با توجه به این که پدیده افت تحصیلی میتواند همزمان
 آموزشی، خانوادگی،تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل فردی
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Background & Objective: academic failure has always been one of the major challenges of higher
education institutions that could cause serious individual and social outcomes. This study aimed to
analysis the effect of potential factors on students’ academic failure in Kerman University of
Medical Sciences, Iran.
Methods: This was an unmatched case-control study. The study population consisted of all
undergraduate students of Kerman University of Medical Sciences in two semesters in 2012. From
514 selected students, 246 were assigned to the case group and the rest were studied in the control
group. Data were collected using a self-administered questionnaire via consensus methodology. The
questionnaire consisted of three sections: individual, family and academic factors. Reliability of the
questionnaire was approved by a group of faculty members and its internal consistency was
estimated as 0.82. Data were analyzed using SPSS software.
Results: The mean age of studied students was 22.2 years. The mean grade point average (GPA) of
was 14.2 and 16.9 in cases and controls, respectively. Academic failure was 1.64 times more in
boys than the girls (P = 0.02) and 1.59 times more in students who had a sense of frustration (P =
0.02). Students who reported using drugs, tobacco or alcohol experienced academic failure 6.39
times more than the others (P = 0.01).
Conclusion: Academic failure is a phenomenon affected by multiple factors. Therefore, reducing it
requires the participation of a wide range of people taking part in students’ learning.
Key Words: Academic failure, Students, Learning, Undergraduate
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