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17/11/94: پذیرش مقاله10/8/94: دریافت مقاله
 و  افت تحصیلی به معناي عدم موفقیت در تحصیل می باشد که در دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار اسـت                    :مقدمه

ـ      . تري خود را نشان می دهدبصورت بحرانی وم این مطالعه به منظور بررسی میزان افت تحـصیلی و عوامـل مـرتبط بـا آن در دانـشگاه عل
.پزشکی لرستان انجام شده است

   از دانـشگاه علـوم پزشـکی لرسـتان          1390تـا  1385ورودي هاي پرونده تحصیلی کلیه     همگروهی،در این مطالعه    :هامواد و روش
افـت تحـصیلی   . اطالعات جمعیت شناختی و سوابق آموزشی در یک چک لیست وارد گردید            اخذ گردید و  آموزش کل و معاونت دانشجویی      

تعریف گردید و براي مـدل بنـدي عوامـل           و انصراف از تحصیل    اخراج،  ر اساس معدل کل نامطلوب، مشروطی، طوالنی شدن مدت تحصیل         ب
.استفاده شد05/0مرتبط با آن از رگرسیون لوجستیک تحت سطح معناداري 

 وامل مرتبط بـا افـت تحـصیلی شـامل          درضمن ع . بود%1/25دانشجویان مورد مطالعه    در  افت تحصیلی   بروز تجمعی   :هایافته
، جنسیت و محل سکونت  بوده اند       اطع تحصیلی قبلی و فعلی    دانشکده محل تحصیل، دوره تحصیلی، مقطع تحصیلی، فاصله بین مق         

)05/0<P .( افت تحصیلی و سهمیه قبولی ارتباط معناداري مشاهده نگردیدبروزبین.
   دانـشجویان دوره   عرض خطر شامل دانشجویان دانشکده پزشکی و بهداشـت،          گروه هاي در م   مهمترین  :گیريبحث و نتیجه

دانشجویان داراي فاصـله زیـاد بـین مقـاطع تحـصیلی و              ،دانشجویان مذکر مقطع کاردانی و دکتراي حرفه اي،       شبانه، دانشجویان   
ي تحصیل به مراکـز مـشاوره یـا اسـاتید     دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی بوده اند؛ لذا پیشنهاد می گردد تا  این افراد از ابتدا        

.راهنماي آموزشی معرفی گردند و مورد توجه ویژه قرار گیرند
افت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، رگرسیون لوجستیک: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
براي افت تحصیلی تعاریف متفاوتی ارائه شـده اسـت          

رك همه آنهـا نـاتوانی و شکـست در انجـام و     که وجه مشت  
).1(اتمــام موفقیــت آمیــز دوره تحــصیالت رســمی اســت

سازمان یونسکو مفهوم افت تحصیلی را به تکرار پایه، ترك          
تحــصیل زودرس و کــاهش کیفیــت آموزشــی و تحــصیلی 

تعاریف را کلیه برآیندي از ). 2،1(می دهد  فراگیران نسبت   
افـت   «:عملیـاتی گنجانـد    تعریـف  ایـن  می توان در قالب   

تحصیلی به معناي عدم موفقیت در تحصیل می باشد کـه           
با معیارهایی نظیر مشروطی، معدل نامطلوب، تکـرار درس،   

تــرك وطــوالنی شــدن مــدت تحــصیل، اخــراج، انــصراف
).3(»تحصیل قابل بررسی است

بدیهی است که پدیده افت تحصیلی عالوه بـر اتـالف           
، رراه یــافتن فــرد بــه بــازار کــاهزینــه هــا، موجــب دیرتــر 

سرخوردگی و از دست رفتن روحیه وي شـده و خـسارات            
هـا، جامعـه و کـشور وارد    زیادي به خود دانشجو، خـانواده  

و ممکن است رفتارهـاي اجتمـاعی منفـی    )5،4(می کند
نظیر ترك تحصیل یا ترك خانواده، اعتیاد به مواد مخدر و           

-7(ل داشـته باشـد    الکل، افسردگی و خودکشی را به دنبا      
4.(

در این میان، افـت تحـصیلی دانـشجویان و بـه طـور       
اخص دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار        
است؛ زیرا اگر یک فـارغ التحـصیل حیطـه علـوم پزشـکی            
ــت      ــه عل ــد ب ــشگاهی نباش ــب دان ــات مناس داراي معلوم
حساسیت شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعـه، ایـن            

تـري خـود را نـشان مـی دهـد     صورت بحرانـی مشکل به
درصـد از  12بنا بـر تحقیقـات انجـام شـده حـدود       ). 5،4(

دانــشجویان دانــشگاههاي علــوم پزشــکی کــشور در طــی  
تحصیل خود، حـداقل یـک تـرم مـشروط مـی شـوند کـه           

روانی شده و آنـان را در معـرض   –موجب مشکالت روحی   
).6،3،2(خطر محرومیت از تحصیل قرار می دهد

ثر بر افت   ؤدر مطالعات بسیاري سعی شده تا عوامل م       
تحصیلی در دانشجویان کشور بررسی شود  که این عوامل          

سن بـاال، جنـسیت مـذکر، سـکونت در          : عمدتا عبارتند از    
پاره وقت، متأهـل بـودن،   خوابگاه، غیر بومی بودن، اشتغال    

پــایین بــودن ســطح ســواد والــدین، معــدل پــایین دوران  
ه زیاد بین اخذ دیپلم تـا ورود بـه دانـشگاه،            متوسطه، فاصل 

استفاده از سهمیه ایثارگران، میزان عالقه و انگیزه ناکـافی          
به رشته تحصیلی و عدم امیدواري به آینده شغلی، ابتال به           
افسردگی، عزت نفس پایین، تحصیل در دوره شـبانه و یـا             
ناپیوسته، عدم برنامه ریزي جهـت مطالعـه، عـدم مـشاوره            

عدم حـضور در کـالس درس و بـسیاري عوامـل        تحصیلی،
دیگر که البته نتایج مطالعات فوق بیانگر تناقضات بسیاري         

این تناقضات، صـرفنظر از تفـاوت در تعـداد          ). 1-14(است
رشـته   تحـصیلی،  حجم نمونه و روش نمونه گیري ، مقطع       

ــدت   ــژوهش، عم ــان پ ــصیلی و مک ــاب  اًتح ــی از انتخ ناش
گیري افت تحصیلی اسـت؛      معیارهاي متفاوت جهت اندازه   

طوري که در برخـی مطالعـات فقـط بـه عامـل مـشروطی            
، در برخــی مــوارد بــه عامــل معــدل کــل دوران )12،8،1(

در برخـی مـوارد بطـور       پرداخته شده،   )11،9،6،5(تحصیل  
ــدل توجــه شــده    ــل مع ــشروطی و عام ــل م ــه عام ــوام ب ت

، در موارد معدودي به عامل طوالنی شـدن     )13،10،7،4،2(
و بـه اسـتثناي یکـی از         )3،13(صیل اشاره شـده     مدت تح 

مطالعات انجام شده در دانشگاه علـوم پزشـکی کاشـان در            
هیچ یک از مطالعات صورت گرفتـه بـه مقولـه انـصراف از              

.)3(پرداخته نشده است از محل تحصیل اخراجوتحصیل
حال با توجه به اهمیت موضوع و وجود تناقضات آشکار و 

کثر مطالعات انجام شده و با عطف نیز نقص متدولوژیک ا
به این مهم که در سالیان اخیر مطالعه گسترده اي در 
زمینه شیوع افت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی 

در صدد این ینلرستان انجام نشده است، لذا محقق
تا پژوهش جامعی به منظور بررسی شیوع افت ندبرآمد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             2 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2133-fa.html


و همکارانم زادهابراهیافت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی لرستانبروز

94زمستان هم، دهفیافته، دوره / 16

شاخص تحصیلی و عوامل مرتبط با آن بر اساس جمیع 
.دنانجام دهسال متوالی6در هاي افت تحصیلی

هامواد و روش
آمــاري شــامل جامعــه در ایــن مطالعــه همگروهــی، 

1390تـا    1385دانشجویان ورودي   کلیه   پرونده تحصیلی 
دانشجویانی کـه   . بوده است   دانشگاه علوم پزشکی لرستان     

ـ     ودنداز سایر دانشگاهها مهمان شده ب      د شدنوارد مطالعـه ن
نظـر قـرار    دانشجویان انتقالی از سایر دانـشگاهها مـد        ولی

مـورد مطالعـه     مـورد نظـر   از آنجا که  کلیه افراد       و   دگرفتن
الزم . گردیـد لذا از روش سرشماري استفاده       گرفتند،  قرار  

به ذکر است که دانشجویان مذکور از ابتدا تا انتهـاي دوره             
تحصیل از نظر بروز مشکالتی نظیر معـدل کـل نـامطلوب،      
طوالنی شدن مدت زمان تحـصیل، مـشروطی، انـصراف از           
. تحصیل و اخراج از دانشگاه مـورد پیگیـري قـرار گرفتنـد            

از اطالعـات موجـود در آمـوزش       ،براي گردآوري اطالعـات   
کل دانشگاه شامل اطالعات نرم افـزار آموزشـی سـما و در             

از پرونـده    ،صورت فقدان این اطالعات در نـرم افـزار سـما          
گردیـد و موجود در بخش بایگانی اسـتفاده      هاي تحصیلی 

ــت    ــات موجــود در معاون ــز از اطالع ــوارد نی ــاره اي م در پ
نظیر وضعیت سکونت   (گردید  دانشجویی فرهنگی استفاده    

ابتـدا    بدین منظـور  ). دانشجویان در خوابگاه یا غیر خوابگاه     
دو قسمتی  حـاوي اطالعـات   محقق ساخته و چک لیستی 

افراد طراحی گردید و تحصیلی     و سوابق  جمعیت شناختی 
روایی ابزار بر اساس بررسی متون و نظر سه نفر از اعـضاي             

روایـی صـوري و     (هیات علمـی مـورد تأییـد قـرار گرفـت            
و پایایی ابزار به روش آزمـون توافـق کاپـا و بـر              ) محتوایی

. چک لیست توسط دو مشاهده گر تأییـد گردیـد          30روي  
:بودمتغیرهاي زیرحاوي این چک لیست 

ــع    ــصیلی، مقط ــصیل،رشته تح ــل تح ــشکده مح دان
ــصیلی ــی(تح ــاردانی ، کارشناس ــتهک ــی ،ناپیوس کارشناس
تحـصیل در   (دوره تحـصیلی     ،)دکتراي حرفه اي   پیوسته و 

، شـاهد و    آزاد(نـوع سـهمیه قبـولی     ،)دوره روزانه یا شبانه   

ورود  تحـصیلی قبلـی و    ، فاصله بین اتمام مقطع      )ایثارگران
دانـشجو  ، سـن  دانشجو، جنس   )ب سال بر حس (به دانشگاه 

و وضـعیت  )سن بـدو ورود بـه دانـشگاه بـر حـسب سـال         (
).خوابگاه یا غیر خوابگاه(سکونت 

ایـن  وجود حداقل یکی از    افت تحصیلی نیز بر اساس    
معـدل نـامطلوب    :)3(شد  سنجیده   پنج گانه  شاخص هاي 

مشروطی،  )فرد فارغ التحصیل  در معدل کل بودن   14زیر  (
دانــشجویان معــدل حــداقل یــک تــرم در ودنبــ14زیــر (

معدل بودن  12زیر پزشکی مقطع کارآموزي و کارورزي و     
مـدت   نطوالنی شد ،)یاندانشجودر سایر   یک ترم   حداقل  

تــرم در دانــشجویان مقطــع 4ســنوات بــیش از (تحــصیل
تـرم  در  8کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته، سنوات بیش از     

سـته و سـنوات تحـصیل       دانشجویان مقطع کارشناسی پیو   
، اخـراج از محـل      )ترم در دانشجویان پزشـکی     14بیش از   

بــر حــسب درج یــا عــدم درج در پرونــده هــاي (تحــصیل 
بر حسب درج یا عدم درج      (و انصراف از تحصیل    )تحصیلی

.)در پرونده هاي تحصیلی
اداره شــاغل در(در نهایــت، توســط همکــاران طــرح 

ـ       دانشگاه آموزش کل  ) شجویی فرهنگـی  و نیـز معاونـت دان
و در   گردیداطالعات مورد نظر در چک لیست مذکور ثبت         

.گردیدوارد  18نسخه    spssنهایت در رایانه و نرم افزار       
از روشهاي آمار توصیفی، نظیر جـداول       براي آنالیز داده ها     

و بـراي    گردیـد اسـتفاده   و جـداول تـوافقی      توزیع فراوانی   
جهت بررسـی تـک     (آزمون مجذور کاي    آزمون فرضیات از    

رگرسـیون   و مـدل  ) به تک عوامل مرتبط با افت تحـصیلی       
جهت مدل بندي همزمـان عوامـل مـرتبط بـا           (لوجستیک  

.گردیداستفاده   05/0تحت سطح معناداري    ) افت تحصیلی 
درضمن براي جلوگیري از پدیده همخطی بین متغیرهـاي         
مستقل، متغیرهاي رشته تحصیلی و سن ورود به دانـشگاه          

تگی باالیی با سایر متغیرهاي مستقل داشـتند از         که همبس 
.مدل بندي کنار گذاشته شدند
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این مقاله بر گرفته از یـک طـرح تحقیقـاتی مـصوب             
دانشگاه علوم پزشکی لرسـتان بـوده کـه مهمتـرین نکتـه             
ــودن اطالعــات       ــه ب ــل محرمان ــت اص ــی آن، رعای اخالق
دانشجویان بوده است؛ لذا این اصل در کلیه مراحل جمـع           

.ري و آنالیز آماري داده ها رعایت گردیدآو

هایافته
مربوط % 9/71دانشجوي مورد مطالعه،     1394از بین   

مربـوط بـه    % 8/40به دانشکده بهداشـت یـا پیراپزشـکی،         
بهداشـت محـیط،   ورشته هاي پرستاري، بهداشت خانواده     

دانـشجوي مقطـع    % 5/69دانشجوي دوره روزانـه،     % 7/84
همیه قبـولی آزاد و فاصـله بـین        داراي سـ  % 1/97کاردانی،  

% 2/57اتمام مقطع تحصیلی قبلی و ورود بـه دانـشگاه در            
دانـشجویان  % 7/70درضـمن  . سال بوده اسـت    2-3ایشان  

آن هـا کمتـر یـا       % 4/48دختر، سن ورود بـه دانـشگاه در         
ایــشان ســاکن خوابگــاه هــاي % 4/67ســال و 19مـساوي  

.ده استآم1سایر جزئیات در جدول . دانشجویی بودند
افـت تحـصیلی در   تجمعـی بـروز ، 2بر اساس جدول   

% 1/25دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان حـدود          
لفه افـت تحـصیلی مربـوط بـه طـوالنی       ؤشایع ترین م  . بود

و پس از آن مربوط بـه       %) 4/15(شدن مدت زمان تحصیل     
بوده اسـت کـه البتـه سـایر         ) %0/11(معدل کل نامطلوب    

.ورده شده استآ2جزئیات در جدول 
تـک  ، بروز افت تحصیلی و ارتبـاط آن بـا           3در جدول 

عوامل جمعیت شـناختی و آموزشـی تبیـین گردیـده            تک
بر اساس آزمون مجذور کاي، بین بروز افت تحصیلی         . است

و متغیرهــاي دانــشکده، رشــته تحــصیلی، دوره تحــصیلی، 
مقطع تحصیلی، فاصله بین اتمام مقطع تحـصیلی قبلـی و           

نــشگاه، جنــسیت، رده ســنی و محــل ســکونت ورود بــه دا
و )P>05/0(ارتباط آماري معناداري وجـود داشـته اسـت     

متغیر سهمیه قبولی در ارتباط معنادار بـا بـروز افـت            البته  
سایر جزئیات این ارتباط سنجی در جدول.تحصیلی نبود

.شده استتنظیم3

ثر بـر   ؤ، نتایج مدل بنـدي عوامـل مـ        4در جدول   
ــت تحــصیل  ــروز اف ــتفاده از  ب ــا اس ــشجویان ب ی در دان

نتایج مدل رگرسیون   . رگرسیون لوجستیک آمده است   
لوجستیک نشان داد که نسبت شانس افت تحصیلی در 

ــت   ــشکده بهداشـ ــشجویان دانـ ــر از % 4/58دانـ کمتـ
نسبت ،)P>001/0(دانشجویان دانشکده پزشکی بوده 

شـــانس افـــت تحـــصیلی در دانـــشجویان دانـــشکده 
کمتر از دانـشجویان دانـشکده      % 7/74پیراپزشکی نیز   

و سـرانجام نـسبت شـانس افـت         ) P>001/0(پزشکی  
تحصیلی در دانـشجویان دانـشکده پرسـتاري مامـایی          

کمتر از دانـشجویان دانـشکده پزشـکی        % 8/70حدود  
و البته به رغم این که نـسبت         )=003/0P(بوده است 

شانس افت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاري       
کمتر از دانشکده پزشکی بـوده ولـی        % 8/70الیگودرز  

.این تفاوت از نظر آماري معنادار نبوده است
همچنین نتایج مدل رگرسیون لوجـستیک نـشان        
داد که نسبت شانس افت تحصیلی در دانشجویان دوره         

بوده استشبانهکمتر از دانشجویان دوره % 1/44روزانه
)013/0P=(،     از  برابر بیـشتر   42/2در دانشجویان پسر

و در دانـشجویان    ) P>001/0(دانشجویان دختـر بـوده      
برابـر بیـشتر از      33/1ساکن خوابگاه دانشجویی حـدود      

درضــمن ). =048/0P(ســایر دانــشجویان بــوده اســت
نــسبت شــانس افــت تحــصیلی در دانــشجویان مقطــع  

کمتر از دانشجویان مقطـع     % 1/77کارشناسی ناپیوسته   
ــاردانی  ــشجویان ک)P>001/0(کـ ــی ، در دانـ ارشناسـ

ــدود   ــته ح ــع  % 4/56پیوس ــشجویان مقط ــر از دان کمت
و در دانشجویان دکتراي حرفه اي ) =027/0P(کاردانی 
ــدود  ــاردانی  % 8/70ح ــع ک ــشجویان مقط ــر از دان کمت

درضـمن نـسبت    . )=050/0P(مشاهده گردیـده اسـت      
شانس افت تحـصیلی در دانـشجویانی کـه فاصـله بـین             

4- 5ه دانـشگاه  اتمام مقطع تحصیلی قبلی و ورودشان ب 
برابر بیشتر از دانشجویانی بـوده       22/2سال بوده حدود    
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که فاصله بین اتمام مقطع تحصیلی قبلی و ورودشان به   
و همچنــین در ) =004/0P(ســال بــوده 0- 1دانــشگاه 

دانشجویانی که فاصله بین اتمام مقطع تحصیلی قبلی و     
برابـر   76/2سال بـوده حـدود       ≤6ورودشان به دانشگاه    

ر از دانشجویانی بوده که فاصله بین اتمـام مقطـع           بیشت

سـال بـوده     0- 1تحصیلی قبلی و ورودشان به دانـشگاه        
الزم به ذکر است به رغـم ایـن کـه    . )=001/0P(است

ــشجویان داراي    ــصیلی در دان ــت تح ــانس اف ــسبت ش ن
برابر بیشتر از سایر دانشجویان      45/1سهمیه ایثارگران   

.ري معنادار نبوده استبوده ولی این تفاوت از نظر آما

م پزشکی لرستان بر حسب دانشکده، رشته تحصیلی، ودانشگاه علدر1390تا 1385سال هاي وروديتوزیع فراوانی دانشجویان.1جدول
نت دوره تحصیلی، مقطع تحصیلی، سهمیه قبولی، فاصله بین اتمام مقطع تحصیلی قبلی و ورود به دانشگاه، جنس، رده سنی و محل سکو

درصدفراوانینام ردهنام متغیر
1368/9پزشکی

5957/42بهداشت 
4072/29پیراپزشکی

2068/14پرستاري و مامایی

دانشکده

506/3پرستاري الیگودرز
1185/8علوم آزمایشگاهی

1066/7بهداشت مبارزه با بیماریها
1702/12بهداشت خانواده

1885/13اشت محیطبهد
549/3بهداشت حرفه اي

689/4مهندسی بهداشت محیط
807/5فوریت هاي پزشکی

1174/8اتاق عمل
1357/9هوشبري

700/5مدارك پزشکی
2101/15پرستاري
463/3مامایی

رشته تحصیلی

322/2سایر رشته ها
11817/84روزانه دوره تحصیلی 
2133/15شبانه

9695/69کاردانی
1821/13کارشناسی ناپیوسته
2230/16کارشناسی پیوسته

مقطع تحصیلی

204/1دکتراي حرفه اي
13541/97سهمیه آزاد سهمیه قبولی

409/2سایر سهمیه ها
1 -03210/23
3 -27972/57
5 -41530/11

)سال(فاصله بین اتمام مقطع تحصیلی قبلی و ورود به دانشگاه 

6≥1131/8
9867/70نثؤم جنس

4083/29مذکر
19≤6744/48
22 -205440/39
25 -231002/7

)سال(رده سنی 

26≥667/4
4395/31غیر خوابگاه محل سکونت

9394/67خوابگاه
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م پزشکی لرستانودانشگاه علدر1390تا 1385ال هاي سوروديدانشجویانلفه هاي آن در افت تحصیلی و مؤبروز تجمعی.2جدول
درصدفراوانینام متغیر

1460/11معدل کل نامطلوب
161/1سابقه مشروطی

2144/15طوالنی شدن مدت تحصیل
43/0اخراج از دانشگاه

603/4انصراف از تحصیل
3501/25*افت تحصیلی

.لفه هاي افت تحصیلی به طور همزمان وجود داشته است ؤدانشجو، دو یا چند مورد از م90در* 

م پزشکی لرستان به تفکیک دانشکده، رشته ودانشگاه علدر1390تا 1385سال هاي وروديافت تحصیلی در دانشجویانبروز تجمعی. 3جدول
ورود به دانشگاه، جنس، رده سنی و محل سکونتتحصیلی، دوره تحصیلی، مقطع تحصیلی، سهمیه قبولی، فاصله بین اتمام مقطع تحصیلی قبلی و

مقدار احتمال)درصد(افت تحصیلی نام ردهنام متغیر
0/36پزشکی

1/26بهداشت 
7/19پیراپزشکی

2/9پرستاري و مامایی

دانشکده

0/8پرستاري الیگودرز

001/0<

0/39علوم آزمایشگاهی
3/44رزه با بیماریهابهداشت مبا

3/29بهداشت محیط
1/24بهداشت حرفه اي

4/7مهندسی بهداشت محیط
5/32فوریت هاي پزشکی

2/28اتاق عمل
4/7هوشبري
5/10پرستاري
2/2مامایی

رشته تحصیلی

6/15سایر رشته ها

001/0<

2/23شبانه  دوره تحصیلی 
5/15روزانه

007/0

2/27کاردانی
8/8کارشناسی ناپیوسته
3/10کارشناسی پیوسته

مقطع تحصیلی

0/20دکتراي حرفه اي

001/0<

9/21سهمیه آزاد سهمیه قبولی
0/25سایر سهمیه ها

383/0

1 -01/13
3 -26/24
5 -45/25

)سال(فاصله بین اتمام مقطع تحصیلی قبلی و ورود به دانشگاه 

6≥7/25

001/0<

2/17مونث جنس
6/33مذکر

001/0<

19≤0/19
22 -208/26
25 -230/23

)سال(رده سنی 

26≥6/13

003/0

1/17غیر خوابگاه محل سکونت
7/24خوابگاه

001/0
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م پزشکی لرستان با ودانشگاه علدر1390تا 1385سال هاي وروديافت تحصیلی در دانشجویانبروزمرتبط بامدل بندي عوامل . 4جدول 
استفاده از رگرسیون لوجستیک

براي نسبت % 95فاصله اطمینان 
شانس

نسبت نام ردهنام متغیر
شانس

کران باالکران پایین

مقدار 
احتمال

رده مبناپزشکی
>416/0264/0656/0001/0بهداشت 
>253/0156/0412/0001/0پیراپزشکی

292/0129/0657/0003/0پرستاري و مامایی

دانشکده

292/0080/0064/1062/0پرستاري الیگودرز
رده مبناشبانه دوره تحصیلی 
559/0353/0885/0013/0روزانه 
رده مبناکاردانی

>229/0121/0436/0001/0کارشناسی ناپیوسته
436/0209/0910/0027/0کارشناسی پیوسته

مقطع تحصیلی

292/0085/0984/0050/0دکتراي حرفه اي
رده مبناسهمیه آزاد سهمیه قبولی

451/1639/0297/3374/0سایر سهمیه ها
رده مبنا0- 1
3 -2469/1984/0193/2060/0
5 -4216/2298/1782/3004/0

)سال(فاصله بین اتمام مقطع تحصیلی قبلی و ورود به دانشگاه 

6≥760/2509/1046/5001/0
رده مبنانثؤم جنس

>415/2810/1223/3001/0مذکر
رده مبناغیر خوابگاه محل سکونت

328/1096/1840/1048/0خوابگاه

بحث و نتیجه گیري
در مطالعه حاضر حدود یک چهارم دانشجویان مـورد         

د و بروز افـت تحـصیلی در   مطالعه دچار افت تحصیلی بودن    
دانـشجویان دانـشکده   : به وضوح بـاالتر بـود     ي زیر گروه ها 

ــبانه،     ــشجویان دوره ش ــت،  دان ــپس بهداش ــکی و س پزش
دانشجویان مقطـع کـاردانی و سـپس دکتـراي حرفـه اي،             
دانــشجویانی کــه فاصــله اتمــام مقطــع تحــصیلی قبلــی و 

سال یـا بیـشتر بـوده، دانـشجویان         2ورودشان به دانشگاه    
.و سرانجام دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجوییمذکر

همکاران در مطالعه اي اظهار داشـتند کـه          نجیمی و 
مــواردي چــون کوریکولــوم آموزشــی، عوامــل مربــوط بــه 
مــدرس، محــیط آموزشــی، شــرایط خــانوادگی و وضــعیت 

اجتماعی، به ترتیب مهمترین عوامـل مـرتبط بـا      -اقتصادي
ین بر اساس نتایج یـک      همچن). 14(افت تحصیلی هستند    

مرور سیستماتیک، نقش عوامل جمعیت شـناختی شـامل         
جنسیت، زندگی در خوابگاه، شاغل بودن، تأهـل، سـهمیه           
قبولی و فاصله زیاد بـین اخـذ دیـپلم و ورود بـه دانـشگاه                

که به جز رابطه تأیید شـده در        ) 15(اهمیت بسیاري دارد    
لی را تأییـد  مورد سهمیه قبولی، سایر یافته هاي مطالعه فع  

.می کند
در مطالعه چنگیزي آشتیانی و همکاران عوامل مـؤثر         

متأهل بـودن،  پسر بودن،: بر افت تحصیلی عبارت بودند از
زاد پدر، سطح تحصیالت پـائین      آمعدل دیپلم پائین، شغل     

واحد مـشاوره دانـشجویی، فاصـله        بهمراجعه کمتر  ،والدین
،شـاغل بـودن    زیاد بین اخذ دیـپلم تـا ورود بـه دانـشگاه،           

استعمال دخانیات و رضـایتمندي کـم از رشـته تحـصیلی            
الزم به ذکـر اسـت کـه معنـادار بـودن اثـر جنـسیت             ). 2(
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دانشجو و فاصله بـین اخـذ دیـپلم و ورود بـه دانـشگاه در                
.مطالعه اخیر با مطالعه حاضر همخوانی دارد

توسـط تقربـی و همکـاران        صورت گرفته  در پژوهش 
حــصیلی دانــشجویان پیراپزشــکیتعوامــل مــؤثر بــر افــت

متأهل بودن، معـدل  پسر بودن، غیر بومی بودن،«بصورت 
معدل دیپلم پائین، سهمیه قبـولی غیـر   دیپلم غیر تجربی،

مناطق، نوع رشـته تحـصیلی، تحـصیل در دوره شـبانه یـا              
ناپیوسته، سن بـاال، فاصـله زیـاد اخـذ دیـپلم تـا ورود بـه                 

بیان نمودنـد   » تحصیلی دانشگاه و فاصله باالي بین مقاطع     
الزم به ذکر است که معنادار شدن اثر جنـسیت، دوره    .)3(

تحصیلی و فاصله بین مقـاطع تحـصیلی بـا مطالعـه فعلـی       
همسو می باشد و درضمن معناداري اثر سهمیه قبـولی در           

. مطالعه مذکور، نتیجه مطالعه حاضر را تأیید نمی کند
ران بـر  غیبـی و همکـا  انجام شـده توسـط   در مطالعه  

روي دانشجویان اهم عوامل مرتبط با افت تحصیلی عبارت         
فاصله باالي بین دیپلم تا ورود به دانشگاه و عدم          : بودند از   

حضور در کالس که البته متغیر هایی مانند سن دانـشجو،           
جنس، نوع سهمیه قبولی، بومی یا غیر بومی بودن و سطح           

ـ        الزم  .)5(د  تحصیالت والدین را غیر معنادار گزارش نمودن
به ذکر است که نتایج این مطالعه از نظر معنادار شدن اثـر             

و عـدم معنـاداري اثـر    فاصله بین دیپلم تا ورود به دانشگاه   
سهمیه قبولی با مطالعه فعلی همخوانی داشته ولی از نظـر           
عدم معناداري جنس دانشجو با یافته هاي مطالعـه حاضـر           

. در تناقض است
شریف نیا نظري و   فته توسط   صورت گر در مطالعه   

متغیرهاي تأثیرگذار بر افـت     ،  بر روي دانشجویان پرستاري   
متأهــل بــودن، ســکونت   : تحــصیلی عبــارت بودنــد از  

، عدم عالقه بـه     1درغیرخوابگاه، سهمیه قبولی غیر منطقه      
رشته تحصیلی، سواد زیر دیپلم والدین و نداشتن مـشاوره          

-روزانـه (تحـصیلی   تحصیلی و البته متغیرهایی نظیر دوره       
، داشتن شغل اضافی، نگرش ضعیف به آینده شغلی         )شبانه

تشخیص داده شوند    معنادارو داشتن فعالیت پژوهشی غیر      

الزم به ذکر است که نتایج این مطالعه از نظر معنـادار       . )6(
بـا مطالعـه حاضـر      )شبانه-روزانه(دوره تحصیلی   نشدن اثر   

. همخوانی ندارد
و همکاران بر روي دانـشجویان ،       در مطالعه عالیخانی  

: اهم متغیرهاي مرتبط با افـت تحـصیلی عبـارت بودنـد از            
سن باال، معـدل دیـپلم پـائین، سـکونت در غیـر خوابگـاه،          
استفاده از سهمیه ایثـارگران و دارا بـودن شـغل جنبـی و              
البته متغیرهـاي چـون متأهـل بـودن، جنـسیت و سـطح              

نتایج  .)10(نشد  تحصیالت والدین معنا دار تشخیص داده       
ایـن مطالعـه از حیـث تـأثیر متغیرهـاي سـکونت در غیــر       
خوابگاه و استفاده از سهمیه ایثارگران و نیز عدم معناداري          

.اثر جنسیت با مطالعه حاضر همخوانی ندارد
در مطالعه اسکندري و همکاران عوامل مرتبط با افت         
ــشجو و   ــشجو، جنــسیت دان تحــصیلی عبــارت از ســن دان

که البته تأییـد اثـر      ) 12(لی ذکر گردیده است     سهمیه قبو 
جنسیت دانشجو و سهمیه قبـولی در مطالعـه نـامبرده بـا             

.مطالعه فعلی هم راستا می باشد
7ایــزدي ثابــت و همکــاران در مطالعــه دانــشجویان 

دانشگاه علوم پزشـکی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه افـت               
تحصیلی با متغیرهـاي جنـسیت، مقطـع تحـصیلی و نـوع             

که البته تأییـد    ) 16(یه ورودي ارتباط معناداري دارد      سهم
رابطه افـت تحـصیلی بـا جنـسیت و مقطـع تحـصیلی در               
ــی   ــا مطالعــه فعلــی همخــوانی دارد ول ــامبرده ب مطالعــه ن
معناداري  نوع سهمیه ورودي، یافته هاي مطالعه حاضـر را     

در مطالعه سمویی و همکاران نیز بر نقش        .  تأیید نمی کند  
در کنـار   (و جنس دانشجو بر افت تحصیلی        متغیرهاي سن 
تأکید گردیـد کـه معنـاداري اثـر جنـسیت           ) سایر متغیرها 

). 17(دانشجو در این مطالعه، مؤید مطالعه حاضر است 
ــر روي     ــلوي ب ــر و س ــه اوگنل ــرانجام در مطالع و س
دانشجویان کشور ترکیه اظهار گردید که وضعیت تحصیلی        

ویان پسر اسـت کـه در       در دانشجویان دختر بهتر از دانشج     
تأیید مطالعه فعلی بود ولی از طرف دیگر اظهار داشتند که       
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ــشجویی وضــعیت    ــاي دان ــاه ه ــشجویان ســاکن خوابگ دان
تحصیلی بهتري دارند که با مطالعه فعلی در تناقض اسـت           

علت این عدم توافق را می توان در شرایط متفـاوت           ). 18(
.تجو کردخوابگاه هاي دانشجویی در این دو مطالعه جس

مهمترین دلیل وجود برخـی تناقـضات بـین مطالعـه       
حاضـر و سـایر مطالعــات مـشابه را مــی تـوان در انتخــاب     
معیارهاي متفاوت جهت تعریـف افـت تحـصیلی، ترکیـب           
متفاوت دانشجویان دانشگاه هاي مختلف از نظـر جمعیـت          
شناختی، تیپ متفاوت دانـشگاهها و در نتیجـه دسترسـی           

موزشی و رفاهی، استفاده از متغیرهاي   متفاوت به امکانات آ   
مستقل متفاوت جهت مـدل بنـدي، انتخـاب روش آنـالیز            
آماري متفاوت و بعضاً نامناسب و خصوصاً عـدم توجـه بـه             
همخطی بین متغیرهاي مستقل در مدل بندي آماري این          

.مطالعات دانست
مهمتــرین نقطــه قــوت مطالعــه حاضــر در انتخــاب  

افت تحصیلی، حجم نمونـه     معیارهاي متعدد جهت تعریف     
باالي مورد استفاده و نیز توجه به پدیده همخطی در مدل           

درضـمن  . بندي عوامل مؤثر بر افت تحـصیلی بـوده اسـت          
مهمترین محـدودیت ایـن مطالعـه، گذشـته نگـر بـودن و              

استفاده از پرونده هاي موجود بـوده کـه در نتیجـه امکـان      
مواجـه نمـود؛    استفاده از سایر متغیرهاي مهم را با مشکل         

لذا جهت تحقیقات آتی پیـشنهاد مـی گـردد از مطالعـات             
همگروهی آینده نگـر و متغیرهـاي بیـشتري جهـت مـدل         

درضمن با توجه به بروز باالي    . بندي داده ها استفاده گردد    
افت تحصیلی، پیشنهاد می شود تا افراد در معـرض خطـر            
شناسایی شده در این مطالعه از همان ابتداي تحـصیل بـه            
مراکز مشاوره یا اساتید راهنماي آموزشی معرفی گردنـد و          

. مورد توجه و پیگیري ویژه قرار گیرند

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفتـه از یـک طـرح تحقیقـاتی مـصوب          

بررسی شیوع  « دانشگاه علوم پزشکی لرستان تحت عنوان       
بـا آن در دانـشگاه علـوم        افت تحـصیلی و عوامـل مـرتبط       

است که تحت حمایت معاونت تحقیقات      »پزشکی لرستان 
و فنــاوري دانــشگاه انجــام شــده اســت کــه بــدین وســیله 

.قدردانی می گردد
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