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کد ارکید0000-0003-0030-9596 :
 .2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت؛ دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان  ،ایران.
 .9دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
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چکیده
مقدمه و هدف :افت تحصیلی خسارات جبران ناپذیری بر نظام آموزشی ،جامعه و خانواده دانشجویان وارد کرده
و باعث سرخوردگی ،احساس حقارت ،بی کفایتی ،خودپنداری منفی دانشجویان می شود .هدف این مطالعه تعیین
فراوانی و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود.
روشها :در این مطالعه مشاهدهای ،توصیفی -تحلیلی و مقطعی ،تعداد  951دانشجو از سه رشته بهداشت؛ عمومی،
نویسنده مسؤول:
سجاد رحیمی پردنجانی ،دانشجوی
اپیدمیولوژی،

دکترای

مرکز

جمع وری پرسشنامهها ،دانشجویان برحسب معدل و ترمهای مشروطی به  2دسته؛ دارای افت تحصیلی و فاقد

بهداشت،

افت تحصیلی تقسیم شدند .داده ها در نرم افزار  SPSS 22ثبت و با استفاده از آزمونهای کای دو  t ،مستقل و

تحقیقات علوم و فناوریهای
بهداشتی،

دانشکده

محیط و حرفهای به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه استاندارد بین آنها توزیع گردید .پس از تکمیل و

دانشگاه علوم پزشکی سمنان،
سمنان ،ایران.
کد ارکید:
0000-0002-2359-0037
پست الکترونیکی :
sajadrahimip@gmail.aom

آنالیز واریانس و در سطح معناداری ( )p=1/15مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافتهها :میانگین سنی دانشجویان  22/77 ± 9/4و شیوع افت تحصیلی  %92/7که باالترین میزان آن در خانمها
( )%94/94و در رشته بهداشت عمومی ( )%94/9مشاهده شد بین افت تحصیلی با وضعیت تاهل ،ترم و مقطع
تحصیلی ،معدل دیپلم ،فاصله محل سکونت تا دانشگاه ،نحوه انتخاب رشته ،حضور فیزیکی در کالس ها و دقت
و تمرکز دانشجویان ارتباط معنادار مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه به شیوع نسبتاً باالی افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن الزم است اقدامات مناسبی جهت
ایجاد انگیزه و افزایش دقت و تمرکز دانشجویان در کالس ،تهیه امکانات رفاهی و از همه مهمتر تجدید نظر در
معیارهای جذب دانشجو به عمل آید.
کلید واژهها :افت تحصیلی ،دانشجویان بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله98/5/91 :

اصالح نهایی97/4/91 :

پذیرش مقاله97/3/01 :

ارجاع :پورمحمدی بهراد ،کمی گوهر ،رحیمی پردنجانی سجاد .افت تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی9399؛ -87 :)9(8
.99

مقدمه
نیروی انسانی ،ارزندهترین سرمایه هر کشور است.

علمی و افزایش سطح آگاهی افراد آن جامعه

پیشرفت و بالندگی فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی هر

میباشد .رسالت اصلی نظامهای آموزشی ،تربیت

کشور در گرو تربیت نیروی متخصص و نهایتاً رشد

نیروی انسانی الزم برای تحقق این رشد و پیشرفت
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 .9گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.

بهراد پور محمدی و همکاران

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

پرورش نیروی متخصص ،آگاه و با تجربه ،نقش

درصد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در

بسیار مهمی در این مورد ایفا میکند .نظام تعلیم و

طی تحصیل خود ،حداقل یک ترم تحصیلی مشروط

تربیت از جمله نظام آموزش عالی ،همواره با

می شوند که این مشروطی نه تنها ممکن است

محدودیت ها و تنگناهایی مواجه بوده است که عدم

دانشجویان را از نظر روحی دچار مشکل نماید ،بلکه

توفیق تعدادی از دانشجویان در بهرهگیری از

از نظر پیشرفت تحصیلی نیز ممکن است آنها را در

امکانات آموزشی و در نتیجه عدم پیشرفت تحصیلی

معرض خطر محرومیت از تحصیل قرار دهد( .)5افت

رضایت بخش ،یکی از این تنگناهاست که باید مورد

تحصیلی ،گاهی میتواند خسارات جبران ناپذیری را

بررسی مستمر قرار گیرد( .)9دوران دانشجویی،

به خانواده ،نظام آموزشی ،جامعه و از همه مهمتر

بویژه برای دانشجویان علوم پزشکی ،ممکن است با

به خود دانشجو وارد کند .یکی از خسارات وارده،

آسیبهای جدی از قبیل استرسهای شدید،

هزینههای تحمیل شده به دانشگاه است که شامل

افسردگی ،اضطراب و تغییرات سبک زندگی همراه

هزینههای جاری دانشگاه و اتالف سرمایهگذاری-

باشد ( .)2یکی از بحرانهای بزرگ نظام آموزشی در

های ثابت برای احداث و تجهیز فضای آموزشی

کشورهای مختلف ،بویژه کشورهای جهان سوم،

میباشد .خسارت دیگر در حوزه هزینه های تحمیلی

مساله افت و شکست تحصیلی است که از دیر باز

به خانواده میباشد که می تواند شامل اتالف

مورد توجه مسئوالن آموزشی بوده و امروزه نیز

هزینههای مستقیم خانواده مثل پرداخت شهریه و

از مهمترین مسائل آموزش و پرورش به شمار می

هزینه لوازم التحریر ،اتالف هزینههای حمل و نقل و

رود .بسیاری از مربیان ،جامعه شناسان،

ارتباطات برای رفت و آمد دانشجو به دانشگاه باشد.

روانشناسان و ...بر حسب دیدگاههای خاص خود به

از همه مهمتر خسارتهای وارده به دانشجویان

این مساله نگریسته اند و تعاریف گوناگونی نیز از

شکست خورده است که خسارات متعددی در قالب

آن ارائه دادهاند که وجه مشترک همه آنها ،ناتوانی و

هزینه فرصت از دست رفته بر اثر تأخیر در ورود

شکست در انجام و اتمام موفقیت آمیز دوره

به بازار کار و خسارتهای دیگری مثل هزینه واقعی

تحصیالت رسمی است( .)9سازمان یونسکو افت

سرخوردگی ،احساس حقارت و بیکفایتی و

تحصیلی را به تکرار پایه ،ترک تحصیل زودرس و

خودپنداری منفی به فرد وارد میسازد( .)5همچنین

کاهش کیفیت آموزشی و تحصیلی افراد تعبیر

افت تحصیلی عالوه بر هدر رفتن وقت و هزینه ها،

میکند( .)9به طور کلی افت تحصیلی عبارت از

باعث ایجاد مشکالت روحی -روانی ،خانوادگی و

کاهش عملکرد تحصیلی و درسی فرد از سطح

اجتماعی برای دانشجویان میشود( .)6آمارهای

رضایت بخش به سطح نامطلوب میباشد .با توجه

ارائه شده توسط متخصصین نظامهای آموزشی در

به این تعریف ،مقایسه و سنجش عملکرد تحصیلی

مورد جنبه مادی ناشی از افت و شکست تحصیلی

قبل و فعلی فرد بهترین شاخص افت تحصیلی است

حکایت از فاجعهای بزرگ دارد .به طور مثال؛ در
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بوده و دانشگاه بهعنوان مهمترین پایگاه علمی

( .)4نتایج تحقیقات نشان داده است که حدود 92

بهراد پورمحمدی و همکاران

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

مجموع خسارتهای اقتصادی شکست تحصیلی در

وارد دانشگاه شده بودند .دانشجویان مشروط در

سال ،معادل  555655میلیون ریال و به طور

مقایسه با دانشجویان غیر مشروط بیشتر شاغل

اختصاصی در سال  9965معادل  765929میلیون

بوده و از رشته تحصیلی خود رضایت کمتری

ریال بر آورده شده بوده است( .)5،7در تحقیق انجام

داشته اند .همچنین نتایج آن مطالعه نشان داده که

شده توسط محققان یکی از دانشگاههای آمریکا بر

دانشجویان مشروط از سالمت روانی پایینتری

روی افرادی که اقدام و یا تهدید به خودکشی کرده

برخوردار بودند( .)92بر پایه مطالعات انجام شده

بودند ،مشاهده گردید که شایعترین علت خودکشی،

این مشکل هر ساله در حال افزایش بوده و بسیاری

شکست در تحصیالت و شایعترین علت تهدید به

از دانشجویان نمی توانند از عهده محتوای آموزشی

خودکشی مسائل اجتماعی بوده است( .)1عوامل

مدون برآمده و یا آنها را در موعد مقرر انجام دهند.

بسیاری میتوانند در افت تحصیلی دخیل باشند از

ارقام مربوط به میزان افت و شکست تحصیلی به

جمله؛ عزت نفس( ،)91جنس ،سن ،وضعیت تاهل،

راستی هشدار دهنده بوده و حکایت از اهمیت زیاد

وضعیت اشتغال دانشجو ،محل سکونت ،محل اقامت،

موضوع دارد .نظر به اینکه فراوانی و علل موثر بر

رشته تحصیلی و مقطع آن ،میزان عالقمندی به

افت تحصیلی دانشجویان در مراکز آکادمیک

رشته تحصیلی ،وضعیت اقتصادی خانواده ،میانگین

میتواند متفاوت باشد ،انجام تحقیقات در این زمینه

تعداد ساعات مطالعه ،مدت زمان فاصله بین

جهت پیشگیری از این معضل ضروری بنظر

دبیرستان و ورود به دانشگاه و مشکالت روحی و

میرسد.از آنجا که تاکنون مطالعه جامعی در رابطه

عاطفی که هر یک به نوبه خود تاثیری در روند

با عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان رشته

پیشرفت تحصیلی دانشجو خواهد داشت .مطالعهای

بهداشت انجام نشده و با توجه به اینکه موضوع فوق

که در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده

از اولویتهای تحقیقاتی مرکز آموزش پزشکی

حاکی از آن است که بروز افت تحصیلی برابر با

دانشگاه علوم پزشکی سمنان به شمار میآمد  ،لذا

 1/14یا  4در  911نفر دانشجو بوده که بیشترین افت

این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و عوامل موثر بر

تحصیلی مربوط به دانشجویان رشته های علوم

افت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه

آزمایشگاهی ،مامایی و پزشکی بوده است .همچنین

علوم پزشکی سمنان طراحی و اجرا شد.

در مورد عوامل شخصی ،مهمترین مساله شخصی
در افراد مبتال به افت تحصیلی ،عوامل روحی و

روشها

عاطفی دانشجو بیان شده است( .)99مطالعه انجام

این پژوهش جزء مطالعات مشاهدهای و از نوع

شده در دانشگاه جندی شاپور اهواز نشان داده که

توصیفی – تحلیلی است که به روش مقطعی در سال

 75درصد دانشجویان مشروط مرد و همچنین 27

تحصیلی  9915-16در دانشکده بهداشت دانشگاه

درصد دانشجویان مشروط متأهل بودند 45 .درصد

علوم پزشکی سمنان انجام شد .جمعیت هدف در این
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بررسی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه،

دانشجویان مشروط با استفاده از سهمیه ایثارگران

بهراد پور محمدی و همکاران

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

بهداشت (عمومی  ،محیط و حرفهای) بودند .پس از

ویژگی مورد نظر (افت تحصیلی) میباشند که این

هماهنگی با مسئوالن مربوطه در دانشکده ،آمار کل

مقدار در مطالعه حاضر %51در نظر گرفته شده

دانشجویان اخذ و مشخص گردید که در زمان

است).

پژوهش ،چه تعداد دانشجو در دانشکده بهداشت

= dمقدار اشتباه قابل قبول در برآورد افت تحصیلی

مشغول به تحصیل میباشند .معیار ورود به مطالعه

(که در مطالعه حاضر  1/15در نظر گرفته شده

شامل دانشجویانی بود که حداقل دو ترم تحصیلی

است).

کامل را در دانشکده بهداشت سپری کرده و در زمان

ابزار پژوهش و جمعآوری دادهها پرسشنامه

پژوهش نیز در آن دانشکده مشغول به تحصیل

استاندارد شده پیشرفت تحصیلی بود که قبال در

بودند .دانشجویانی که به دانشگاههای دیگر انتقالی

مطالعه رحیمی و همکاران مورد استفاده قرار گرفته

گرفته یا از سایر دانشگاهها مهمان شده بودند از

و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ  1/59مورد

مطالعه خارج شدند .با در نظر گرفتن معیارهای

تأیید قرار گرفته بود ( .)99همچنین روایی محتوای

ورود و خروج مطالعه ،لیست نمونهگیری

پرسشنامه مذکور نیز برای تک تک سواالت با در

( )Sampling Frameدانشجویان تهیه و سپس تعداد

نظر گرفتن نظرات اعضای پنل متخصصان و

 951نفر از آنها به روش نمونهگیری تصادفی ساده

محاسبه مقادیر نسبت روایی محتوایی( Content

انتخاب شدند.در نهایت  42نفر( )% 25از دانشجویان

 )Validity Ratioبرابر با  %11و شاخص روایی

رشته بهداشت عمومی 47 ،نفر( )%99از دانشجویان

محتوایی ) (Content Validity Indexبرابر با %14

بهداشت محیط و  69نفر( )%49از دانشجویان

مورد تایید قرارگرفته بود .پرسشنامه مورد استفاده

بهداشت حرفهای به صورت تصادفی وارد مطالعه

مشتمل بر  9بخش بود :بخش اول اطالعات

و سپس پرسشنامه طرح تحقیقاتی بین آنها توزیع

دموگرافیک دانشجویان (سن ،جنس ،معدل ،وضعیت

گردید .محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول 9

اشتغال ،وضعیت تاهل ،مشروط بودن یا نبودن و،)...

مطالعات مقطعی انجام گرفت.

بخش دوم مربوط به میزان رضایتمندی دانشجویان

فرمول شماره( )9مطالعات مقطعی:

از رشته تحصیلی خود بوده ،به این صورت که
سواالت بر حسب یک مقیاس  5گزینهای طراحی و

) 2 . p.q
 150


2

(Z

1-

d2

n

(951 = nاندازه نمونه مورد نیاز)
( = Zضریب اطمینان که برابر  %15در نظر گرفته
شده است).

امتیاز هر سوال بین  9تا  5متغییر بود .به این
صورت که باالترین امتیاز در جهت رضایتمندی از
رشته تحصیلی و پایین ترین امتیاز به عدم رضایت
از رشته تحصیلی تعلق میگرفت و بخش سوم
پرسشنامه مربوط به عوامل موثر بر پیشرفت
تحصیلی دانشجویان بود .پس از جمعآوری دادهها،
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مطالعه کلیه دانشجویان گرایش مختلف رشته

( %51= Pتخمینی از نسبت دانشجویان که دارای

بهراد پورمحمدی و همکاران

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

دسته دانشجویان دارای افت تحصیلی و دانشجویان

پدر دانشجویان شامل  %437بیسواد %2939 ،ابتدائی،

فاقد افت تحصیلی تقسیم شدند .دانشجویان با معدل

 %2237راهنمایی %2637 ،دبیرستان و %2237

کمتر از  94و یا حداقل یک ترم مشروطی به عنوان

دانشگاهی بود .همچنین در بررسی توزیع فراوانی

دانشجویان دارای افت تحصیلی و دانشجویانی با

مربوط به سطح سواد مادر دانشجویان مشاهده

معدل باالی  94و بدون مشروطی به عنوان

گردید که  %9139آنها بی سواد %1391 ،دارای

دانشجویان فاقد افت تحصیلی در نظر گرفته شدند.

تحصیالت ابتدائی %9539 ،راهنمایی%1324 ،

دادهها در نرم افزارآماری  SPSSنسخه  22وارد و

دبیرستان و  %9939دارای تحصیالت دانشگاهی

با استفاده از آزمونهای کای دو و  tمستقل در

بودند.

سطح معناداری ( )p=1/15مورد تجزیه و تحلیل

در نمونه مورد پژوهش براساس معدل و سابقه

آماری قرار گرفتند.در این مطالعه ،اصول اخالق در

مشروطی ،تعداد دانشجویان دارای افت تحصیلی 91

پژوهش کامالً رعایت و بر محرمانه بودن اطالعات

نفر و تعداد دانشجویان فاقد افت تحصیلی  999نفر

شفاهی از

بودند .به عبارتی میزان افت تحصیلی در این

دانشجویان انجام گرفت و دانشجویان در تکمیل یا

پژوهش %92/7به دست آمد %7537 .از دانشجویان

عدم تکمیل پرسشنامه کامالً مخیر بودند.

دارای افت تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و

تاکید شد .همچنین کسب رضایت

 %2939از آنها در مقطع کارشناسی ناپیوسته
یافتهها

تحصیل می کردند .بیشترین میزان افت تحصیلی در

در این پژوهش از تعداد  951پرسشنامه توزیع شده

دانشجویان رشته بهداشت عمومی با  6( % 94/9نفر)

همه آنها توسط دانشجویان تکمیل شده بودند

مشاهده شد .همچنین فراوانی افت تحصیلی در جنس

(درصد پاسخگویی 911درصد) .میانگین سنی کل

مونث ( 94نفر) بیشتر از جنس مذکر ( 5نفر) بود.

دانشجویان  22/77 ± 9/4بدست آمد که با استفاده

نتایج مربوط به عوامل موثر بر افت تحصیلی

از آزمون tمستقل تفاوت آماری معنا دار بین دو

دانشجویان نشان داد که بین دانشجویان دارای افت

گروه دانشجویان ،با یا بدون افت تحصیلی مشاهده

تحصیلی و فاقد افت تحصیلی در برخی از زمینههای

نگردید .میانگین واحدهای گذرانده شده  56واحد

دموگرافیک تفاوت آماری معنادار وجود دارد (جدول

بدست آمد.از  951نفر پاسخگو  %1394آقا و %1366

.)9

خانم %5939 ،مجرد و  %9537متاهل و  %139از

همچنین در این پژوهش متغییرهای آموزشی تاثیر

دانشجویان دارای شغل و  % 1137از آنها فاقد شغل

گذار بر روی افت تحصیلی دانشجویان شامل انگیزه

بودند .همچنین درصد فراوانی پاسخگویان به

برای ادامه تحصیل ،نحوه انتخاب رشته در کنکور،

سئوال مربوط به استعمال دخانیات شامل %537

سهولت دسترسی به استاد راهنما ،برداشت از مفید

مصرفکننده دخانیات و  %1939فاقد مصرف

بودن تکالیف اختصاصی ،کیفیت آموزشی و
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دانشجویان برحسب معدل و ترمهای مشروطی به 2

دخانیات بودند .توزیع فراوانی مربوط به سطح سواد

بهراد پور محمدی و همکاران

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

در کالسهای درسی ،حضور در کالس ،عالقه به

حضور فیزیکی آنها در کالسهای درس و نحوه

رشته تحصیلی و تعداد ساعات مطالعه مورد

انتخاب رشته در کنکور سراسری تفاوت آماری

بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین

معنادار وجود دارد(جدول .)2

دانشجویان دارای افت تحصیلی با سایر دانشجویان
جدول  : 1توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده بهداشت در دو گروه دانشجویان دارای افت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی بر حسب
متغیرهای جمعیت شناختی
دارای افت تحصیلی

فاقد افت تحصیلی

نتیجه آزمون

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

P- value

دختر

41

41

58

58

پسر

8

25

15

58

مجرد

5

45

41

85

متاهل

45

51

84

11

فرزند اول

5

54

80

55

فرزند دوم

5

54

51

25

فرزند سوم

2

44

48

44

فرزند چهارم

5

45

44

41

فرزند پنجم و باالتر

2

44

48

44

کمتر از 5

4

8

20

48

1و8

5

12

81

14

 5و4

4

55

15

58

 45و باالتر

5

44

44

9

معدل کل دیپلم

 48الی 4479

5

52

94

41

(بیشینه تحصیلی)

کمتر از 41799

45

55

51

25

کارشناسی پیوسته

45

98

98

42

کارشناسی نا پیوسته

4

8

55

25

آزاد

45

55

55

55

کارمند

5

52

15

54

متغیرهای جمعیت شناختی

جنس
وضعیت تاهل

مرتبه تولد

ترم تحصیلی

مقطع تحصیلی

شغل پدر
شغل مادر

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

نوع

بیکار

0

0

5

8

خانه دار

45

51

95

41

شاغل

5

45

20

48

بی سواد

0

0

4

5

ابتدایی

5

45

52

21

راهنمایی

5

52

29

22

دبیرستان

4

55

59

50

دانشگاهی

5

45

54

21

بی سواد

1

24

28

49

ابتدایی

5

52

59

50

راهنمایی

1

24

49

41

دبیرستان

2

40

51

25

دانشگاهی

5

48

41

44
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برنامهریزی درسی دانشکده ،میزان دقت و تمرکز

فاقد افت تحصیلی از نظر میزان دقت و تمرکز و

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

متغیرهای جمعیت شناختی

فاصله محل
سکونت تا دانشگاه
وضعیت اشتغال
استعمال سیگار
رشته تحصیلی

نوع

دارای افت تحصیلی

فاقد افت تحصیلی

نتیجه آزمون

درصد

درصد

P- value

فراوانی

فراوانی

ضعیف

4

8

5

5

متوسط

44

85

45

85

خوب

4

54

15

54

عالی

0

0

2

4

کمتر از  400کیلومتر

0

0

9

4

بین 404تا 100کیلومتر

9

14

15

58

بیش از 100

40

85

45

85

مشغول کار

4

8

45

40

بیکار

45

98

445

90

بلی

4

8

42

9

خیر

45

98

449

94

بهداشت عمومی

5

52

55

24

بهداشت محیط

5

52

14

54

بهداشت حرفه ای

4

55

81

12

0/515

0/018

0/182
0/908

0/595

جدول  : 2توزیع فراوانی دانشجویان دانشکده بهداشت در دو گروه دانشجویان دارای افت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی بر حسب
متغیرهای آموزشی
دارای افت تحصیلی

فاقد افت تحصیلی

نتیجه آزمون

درصد

فراوانی

درصد

P- value

کم

1

24

45

40

متوسط

44

85

81

14

زیاد

1

24

51

19

نحوه انتخاب رشته در

با توجه به عالیق شخصی

4

54

52

52

کنکور

تحت تاثیر فشار خانواده و اطرافیان

42

55

19

55

آسان

44

59

409

55

مشکل

2

44

22

44

عالی

0

0

45

41

برداشت از مفید بودن

خوب

40

85

52

14

تکالیف اختصاصی

متوسط

8

25

10

54

ضعیف

1

24

44

5

عالی

0

0

1

5

کیفیت آموزشی و برنامه

خوب

5

12

14

55

ریزی درسی دانشکده

متوسط

5

12

15

54

ضعیف

5

45

52

21

کم

8

25

45

41

متوسط

45

59

58

58

زیاد

4

8

25

24

همیشه

8

25

50

15

اغلب

8

25

54

14

گاهی

1

22

5

5

به ندرت

8

25

2

4

متغیر

انگیزه برای ادامه تحصیل

دسترسی به استاد راهنما

میزان دقت و تمرکز در
کالسهای درسی

حضور در کالس

فراوانی
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وضعیت اقتصادی

بهراد پور محمدی و همکاران

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

P- value

0

0

1

5

زیاد

4

8

8

1

تاحدودی

4

54

15

54

کم

8

25

54

21

خیلی کم

5

52

15

52

زیر  2ساعت

41

41

50

54

2-1ساعت

1

24

15

55

1-5ساعت

4

8

5

8

باالی  5ساعت

0

0

2

4

خیلی زیاد

میزان مطالعه در هر روز

0/925

0/451

بحث و نتیجهگیری
عوامل مختلفی وجود دارند که باعث افت تحصیلی

اقتصادی خانواده ،اختالف آماری معنی دار مشاهده

و به تبع آن اتالف منابع انسانی و غیر انسانی نظام

نشد.

آموزشی میگردند .از این منظر برای یافتن علت افت

در مطالعه حاضر بین دو گروه دانشجویان دارای

تحصیلی دانشجویان باید عوامل مختلفی نظیر

افت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی از لحاظ سن،

انگیزه ،هدف ،برنامهریزی ،امکانات ،تجهیزات،

اختالف آماری معنی داری یافت نشد که این یافته با

شرایط فردی و خانوادگی ،وضعیت اقتصادی و

مطالعه فرهادی و همکاران( ،)94رحیمی و همکاران

فرهنگی خانواده و  ...را مورد توجه قرار داد .در این

( ،)99چنگیزی آشتیانی و همکاران ( )95همخوانی

مطالعه عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان

دارد اما با یافتههای؛ حبیبزاده و همکاران( )96و

رشته بهداشت مورد بررسی قرار گرفت .در کل بین

نجیمی و همکاران( )97همخوانی ندارد .لذا به نظر

دو گروه دانشجویان دارای افت تحصیلی و فاقد افت

میرسد سن به تنهایی نمیتواند علت افت تحصیلی

تحصیلی از نظر وضعیت تاهل ،ترم تحصیلی ،معدل

باشد و عوامل جانبی از قبیل تأهل و اشتغال اثر آن

دوران دبیرستان ،مقطع تحصیلی ،بومی یا غیر بومی

را تقویت مینماید .همچنین تحلیل یافتههای این

بودن ،میزان دقت و تمرکز در کالس ،حضور

پژوهش نشان داد که بین جنسیت با افت تحصیلی

فیزیکی در کالسهای درس ،اختالف آماری معنی

ارتباط معناداری وجود ندارد که این یافته با

داری مشاهده شد ( .)p<1/15در حالی که از لحاظ

یافتههای؛ شمس و همکاران( ،)95رحیمی و همکاران

سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،معدل دانشگاه ،شغل و

( ،)99هزاوه و همکاران( ،)5حبیب زاده و همکاران

تحصیالت پدر و مادر ،استعمال سیگار ،وضعیت

( )96همخوانی دارد .اما در مطالعه نجیمی و همکاران
( ،)97چنگیزی آشتیانی و همکاران( )95و بیات و
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دارای افت تحصیلی

فاقد افت تحصیلی

نتیجه آزمون

متغیر

عالقه به رشته تحصیلی

بهراد پور محمدی و همکاران

بهراد پور محمدی و همکاران

افت تحصیلی و علل آن در دانشجویان بهداشت

آماری معنی داری مشاهده شده است.

تحصیلی مشاهده نشد .همچنین یافتههای پژوهش

در این پژوهش ارتباط آماری معنی داری بین افت

حاضر نشان داد که بین افت تحصیلی با تحصیالت

تحصیلی با وضعیت تاهل دانشجویان مشاهده

والدین اختالف آماری معنیداری وجود ندارد که این

گردید که این نتیجه با یافتههای؛ چنگیزی آشتیانی و

نتیجه با مطالعه علیخانی و همکاران( )29مطابقت

همکاران( ،)95ده بزرگی و همکاران( ،)21علیخانی و

ولی با یافتههای رحیمی و همکاران( ،)99چنگیزی

همکاران( )29همخوانی دارد .اما در مطالعات؛ رحیمی

آشتیانی و همکاران( )95و حبیب زاده و همکاران

و همکاران( ،)99نجیمی و همکاران( ،)97اختالف

( )96مغایرت دارد.

آماری معنیداری بین افت تحصیلی با وضعیت تاهل

در پژوهش حاضر ،بین دانشجویان دارای افت

گزارش نشده است که در این مورد میتوان اینگونه

تحصیلی و فاقد افت تحصیلی از نظر شغل پدر

استنباط کرد که در افراد متاهل ،اشتغال ذهنی فراوان

اختالف آماری معنادار مشاهده نشد اما اکثر

مانند کمبود امکانات ،داشتن فرزند ،دوری از همسر

دانشجویان ناموفق دارای پدرانی با شغل آزاد یا

و فرزند و پرداختن به شغلهای جانبی جهت کسب

بیکار بودند که این امر خود میتواند بر روی

درآمد میتواند مانع مهمی در جهت کسب موفقیت

وضعیت اقتصادی خانوار تاثیرگذار باشد و به شکل

تحصیلی باشد .از متغیرهای دیگری که ارتباط آن با

غیرمستقیم پیشرفت تحصیلی فرزندان را تحت تاثیر

افت تحصیلی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت

قرار دهد .همچنین بین شغل مادر و پیشرفت

ترم تحصیلی بود که رابطه معناداری بین این متغیر

تحصیلی ارتباط معنیداری مشاهده نشد و اکثر

با افت تحصیلی مشاهده شد که این یافته با یافتههای

دانشجویان در هر دو گروه افت تحصیلی و فاقد افت

رحیمی و همکاران( ،)99چنگیزی آشتیانی و همکاران

تحصیلی دارای مادران خانه دار (بیش از  71درصد)

( ،)95حبیبزاده و همکاران( ،)96نجیمی و

بودند که نتایج بدست آمده با نتایج نجیمی و

همکاران( )97مغایرت دارد .در واقع عوامل متنوعی

همکاران( ،)97حبیب زاده و همکاران( )96و رحیمی

مانند عوامل شخصیتی ،انگیزه و عالقه ،احساس

و همکاران( )22همخوانی دارد اما با مطالعات

رضایتمندی ،سالمت فیزیکی ،سالمت روانی ،سبک

چنگیزی آشتیانی و همکاران( )95همخوانی ندارد.

زندگی ،بومی بودن ،وضعیت اقتصادی ،هوش و

بر اساس یافتههای مطالعه حاضر مشخص شد که

استعداد دانشجو و  ....می توانند در افت تحصیلی

تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه دانشجویان

سالهای اول تحصیل مؤثر باشند.

دارای افت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی از نظر

از متغیرهای دیگری که ارتباط آن با افت تحصیلی

برخی دیگر از فاکتورها وجود دارد .یکی از این

در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته ،رشته

موارد معدل دیپلم دانشجویان و پیشینه تحصیلی

تحصیلی میباشد که همانند مطالعه رحیمی و

بود .بر این اساس ،دانشجویانی که در دوره

همکاران( )99و چنگیزی آشتیانی و همکاران()95

دبیرستان معدل باالتر و از پیشینه تحصیلی بهتری
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همکاران( )91بین افت تحصیلی با جنسیت ارتباط

ارتباط آماری معناداری بین افت تحصیلی و رشته
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نشان دادهاند ،به عقیده پژوهشگران پیشینه تحصیلی

میتواند به عنوان یک کانون دیدهور ،بر تمامی

ضعیف بر سطح پایداری و مقاومت دانشجویان

فعالیتهای دانشجو نظارت داشته و در صورت

تاثیر منفی گذاشته و باعث عملکرد تحصیلی ضعیف

تخطی از وظایف و تکالیف آموزشی به نحو مناسب

آنها در مقاطع باالتر میشود( .)21این یافته با

با آن برخورد نماید .این یافته با یافتههای مطالعه

یافتههای مطالعات هزاوه ئی و همکاران( ،)5رحیمی

لیالن در خصوص تأثیر بومی بودن بر انگیزه

و همکاران( ،)99علیخانی و همکاران ( )29همخوانی

پیشرفت دانشجویان به جهت ارتباط داشتن با

داشت .در کل ،در اکثر مطالعات بین موفقیت

خانواده همخوانی دارد( .)29از متغیر های دیگری که

تحصیلی در دانشگاه و معدل دیپلم دانشجویان

ارتباط آن با افت تحصیلی در این تحقیق مورد برسی

ارتباط آماری معنادار مشاهده شده است .با توجه

قرار گرفت استعمال سیگار بود که همانند مطالعه

به نتایج مشابه حاصل از مطالعات مختلف در این

حبیب زاده و همکاران( )96ارتباط آماری معنادار در

زمینه ،شاید بتوان اذعان داشت که این ارتباط مثبت

این مورد مشاهده نگردید .استعمال سیگار میتواند

بین معدل دیپلم و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه،

در کنار سایر عوامل از قبیل؛ شرایط خانواده ،ارتباط

میتواند ایده گزینش دانشجو براساس معدل دوره

ضعیف با دوستان ،درآمد کم ،انگیزه و  ...به عنوان

متوسطه را تقویت نماید .اما باید توجه داشت که فقط

یک ریسک فاکتور برای افت تحصیلی مطرح شود.

معدل کتبی سال آخر دبیرستان و سال ما قبل آن به

در مطالعات چنگیزی آشتیانی( ،)95رحیمی و

شرط برگزاری آزمونهای استاندارد معتبر و

همکاران( )99بین افت تحصیلی با استعمال سیگار

سراسری میتواند مالک خوبی برای این انتخاب

رابطه آماری معنادار گزارش شده است .همچنین در

باشد و در غیر این صورت فاقد ارزش خواهد بود.

مطالعه حاضر مشخص شد که تفاوت آماری معنی

همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین

داری از نظر مقطع تحصیلی در دو گروه دانشجویان

وضعیت اشتغال دانشجویان با افت تحصیلی آنان

دارای افت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی وجود دارد

رابطه آماری معنادار وجود ندارد .که این یافته با

.که این یافته با یافتههای برخی دیگر از محققان

یافته مطالعه رحیمی و همکاران( )99مطابقت ولی با

مغایرت دارد(99و 95و 97و  .)29ایجاد وقفه در

مطالعه نجیمی و همکاران( ،)97علیخانی و همکاران

مقاطع تحصیلی و دوری از محیط دانشگاه نیز

( )29مغایرت دارد.

میتواند از جمله عوامل تاثیرگذار در افت معدل

یکی دیگر از متغیرهای بررسی شده در این مطالعه،

دانشجویان مقاطع تحصیلی ناپیوسته باشد .

تاثیر محل سکونت و بومی بودن دانشجویان بر

در پژوهش حاضر از لحاظ متغیر حضور مستمر

روی افت تحصیلی آنها بود ،که طبق نتیجه حاصله

در کالس درس ،تفاوت آماری معناداری بین دو

بومی بودن میتواند یک عامل محافطتی در

گروه دانشجویان دارای افت تحصیلی و فاقد افت

جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان باشد .به

که بیشتر

تحصیلی مشاهده شد .به گونهای
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برخوردار بودند در دانشگاه نیز موفقیت بیشتری را

گونهای که وجود خانواده در کنار دانشجویان
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مستمر در کالس درس بودند .این یافته با یافته های

تحصیلی (معدل دیپلم) ،پیوسته و ناپیوسته بودن

چنگیزی آشتیانی و همکاران( )95و رحیمی و

مقطع تحصیلی ،فاصله محل سکونت خانواده تا

همکاران ( )99مطابقت دارد .حضور فیزیکی در

دانشگاه محل تحصیل و از متغیرهای آموزشی؛

کالس ،شرکت در بحثهای گروهی و پرسش و

نحوه انتخاب رشته در کنکور سراسری ،میزان دقت

پاسخ ،نتبرداری و مشارکت فعال دانشجو در

و تمرکز دانشجویان در کالسهای درس ،وضعیت

کالس مسلماً تاثیری غیرقابل انکار در یادگیری دارد.

حضور دانشجو در کالس درس در موفقیت و یا افت

همچنین بین افت تحصیلی با دقت و تمرکز در

تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار بودند که الزم است

کالس درس اختالف آماری معنیداری مشاهده

مورد توجه جدی مسوالن امر آموزش قرار گیرد.

شد .به گونه ای که بیشتر دانشجویان ناموفق دقت
و تمرکز کمتری نسبت به دانشجویان موفق در
کالس درس داشتند که این یافته با یافته های مطالعه
رحیمی و همکاران( ،)99چنگیزی آشتیانی و
همکاران( )95مطابقت دارد .در این مطالعه بین میزان
عالقه به رشته تحصیلی بین دو گروه دانشجویان
دارای افت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی اختالف
آماری معنیداری مشاهده نشد .که با یافتههای
رحیمی و همکاران( )99و نجیمی و همکاران()97
مطابقت ولی با مطالعه چنگیزی آشتیانی و همکاران
( )95مغایرت دارد که در این مورد تعداد نمونه و
تنوع رشتههای تحصیلی و آسانتر شدن شرایط
دسترسی به تحصیل میتواند از عوامل تأثیرگذار
باشد.
در کل نتایج این پژوهش نشان داد که شیوع افت
تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی سمنان از میزان نسبتاً باالیی
برخوردار میباشد .اختالف آماری معناداری از نظر
تعدادی از متغیرهای دموگرافیک و آموزشی در بین
دو گروه دانشجویان؛ دارای افت تحصیلی و فاقد آن

محدودیتها
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم شرکت
برخی از دانشجویان منتخب در مطالعه بود که این
مشکل با جایگزین نمودن فرد دیگر به صورت
تصادفی مرتفع گردید.
پیشنهادات
با توجه به شیوع نسبتا باالی افت تحصیلی
دانشجویان در دانشکده بهداشت و تاثیر گذاری
تعدادی از عوامل دموگرافیک و متغیرهای آموزشی
بر این پدیده ،پیشنهاد میشود که مسئوالن آموزشی
دانشگاه و دانشکده تمهیدات الزم را جهت پیشگیری
از این معضل را در نظر گرفته و قدمهای عملی جهت
ایجاد انگیزه در دانشجویان برای حضور مستمر و
با تمرکز باال در کالس درس از طریق تهیه و
بکارگیری وسایل آموزشی و کمک آموزشی
مناسب ،ایجاد تنوع در روش تدریس ،فراهم آوری
امکانات رفاهی و تفریحی مناسب ،ایجاد مرکز
تخصصی مشاوره تحصیلی برداشته و همچنین

مشاهده شد .از عوامل دموگرافیک؛ وضعیت تاهل،
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دانشجویان فاقد افت تحصیلی ،دارای حضور

تعداد ترمهای تحصیلی سپری شده ،پیشینه

بهراد پور محمدی و همکاران
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Introduction: Educational failure entails irreparable damage to the educational system, society,
family and students, and resulting in frustration, humiliation, incompetence, negative selfconcept, and sometimes suicide. The purpose of this study was to determine the frequency and
factors affecting the academic failure in Health Faculty Students of Semnan University of
Medical Sciences.
Methods: In this observational, descriptive-analytic and cross-sectional study, 150 students of
three health courses; Public, Occupational and Environmental health were selected through
systematic random sampling. They filled out validated questionnaires. Based on the average and
conditional terms, the students were divided into two categories; with and without academic
failure. Data were analyzed by SPSS 22, using Chi-square, independent t-test and ANOVA at a
significant level (p <0.05).
Results: The mean age of the students was 22.72 ± 3.4, and the academic failure prevalence rate
was 12.7% which was most observed in females (14.44%) and in public health course (14.3%).
The significant statistical relationship was observed between academic failure and marital status,
educational term and level, diploma grade, being apart from parents, course selection,
concentration and physical attendance of students in the classroom (p <0.05).
Conclusion: Considering the relatively high prevalence of academic failure and the factors
affecting it, it is necessary to take appropriate measures to motivate and increase the accuracy
and concentration of students in the classroom, provide facilities and, most importantly, revise
the criteria for student recruitment.
Keywords: Academic Failure, Health Students, Semnan University of Medical Sciences.
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