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Abstract 

Introduction: Academic failure is one of the major problems is that not only increases costs 

but also cause psychological problems for students. 

Methods: This study was a cross-sectional study that was conducted on 497 students at 

Mazandaran University of Medical Sciences. Demographic and educational information 

incoming students five consecutive semesters since 2011 to 2013 through its subsidiary 

Schools at different levels and questionnaires were collected. Data were analyzed by SPSS 

(version 18). 

Results: The most educational failure was obtained on undergraduate students and lowest 

was in graduate and professional doctorate. There was observed a significant relation between 

age and gender of academic failure that the average decline in group of boys over girls. (P < 

0.05) There was a significant relation between obtaining a diploma to enter university, marital 

status and education on academic performance, while the correlation between the 

educational contents of parents, facilities, training, number of children, and history of certain 

diseases, employment and economic conditions of students was not significant found. 

Conclusions: This study focuses on the number of students admitted with the needs of society. 

Identify factors influencing student academic failure and counseling students were the 

necessary steps to improve their academic achievement. 
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مقدمه

 كارآمد انسانی نیروی تربیت ها در نظام آموزشی بعنوان مراكزدانشگاه

 جدید دانشجویان همه ساله . از این جهتگردندیم محسوب مؤثر و

 در كه ندینمایم التحصیل فارغنیز  را دانشجویانی و پذیرش را الورود

 برخوردار یاژهیو جایگاه از آموزشی كیفیت به توجه مستمر چرخه این

است. افزایش كیفیت نظام آموزشی به عنوان اثر گذارترین عامل در 

. چرا كه دانشجویان بواسطه موفقیت گرددیتوسعه كشورها محسوب م

و  نیروهای درونی كه از حداكثر ابندییدر تحصیل به موقعیتی دست م

بیرونی خود برای دستیابی به توسعه كشور و موفقیت در زندگی 

اجتماعی موفق برخوردار گردند. عدم موفقیت در تحصیل زمینه ساز 

مشکالت فردی و اجتماعی عدیده و انحراف از دستیابی به اهداف 

سیستم آموزشی خواهد شد. در این خصوص افت تحصیلی دانشجویان 

ت عمده مراكز آموزش عالی است كه نه تنها باع  اتالف یکی از مشکال

 -بلکه باع  ایجاد مشکالت روحی شودیجاری م یهانهیوقت و هز

 برابر .گرددیروانی، خانوادگی و اجتماعی نیز برای دانشجویان م

 علوم دانشگاه دانشجویان درصد از 21حدود  شده، انجام تحقیقات

 شوندیمشروط م تحصیلی ترمکی حداقل خود تحصیل طی در پزشکی

[2-3]. 

در یکی از دانشگاههای آمریکا بر روی افرادی كه اقدام و یا تهدید به 

انجام شد، این تحقیق نشان داد كه  یامطالعه كردندیخودكشی م

خودكشی شکست در تحصیالت و علت اصلی تهدید به  شایعترین علت

متعدد  یهامطالعات و پژوهش .[4] باشدیخودكشی مسائل اجتماعی م

حکایت از آن دارند كه عوامل متعدی بر میزان موفقیت تحصیلی در 

مشروطی و افت تحصیلی دانشجویان نیز داشته است.  ریها تأثدانشگاه

 عوامل این جمله . از[5] علل و عوامل گوناگونی داشته باشد تواندیم

دانشجویان،  شخصیتی یهایژگیعمومی همچون وبه عوامل  توانیم

 در مالی،زندگی خانواده، مشکالت اقتصادی،فرهنگی شرایط اجتماعی،

 17/08/2396 تاریخ دریافت:

 19/01/2397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یلیافت تحص

 انیدانشجو

 یدانشگاه علوم پزشک

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 یوانر -یبلکه موجب مشکالت روح نهیهز شیاست كه نه تنها باع  افزا یااز مشکالت عمده یکی یلیافت تحص :مقدمه

 انیدانشجو نیو تعیین نقش این عوامل در ب یلیعلل افت تحص یمطالعه بررس نی. هدف از اگرددیم زین انیدانشجو

 مازندران بوده است. یتابعه دانشگاه علوم پزشک یهادانشکده

مازندران  یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 497 یكه بر رو باشدیم تحلیلی - مقطعیاز نوع  حاضر مطالعه :کار روش

 ستمیس قیاز طر 2393تا  2392از سال  یمتوال مسالیپنج ن یورود انیدانشجو یو آموزش کیانجام شد. اطالعات دموگراف

 SPSSاستاندارد در نرم افزار  یآمار یها با استفاده آزمونها. دادهدیگرد یتابعه و پرسشنامه جمع آور یهاآموزش دانشکده

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 18

به دست  یاحرفه یارشد و دكتر یآن در مقاطع كارشناس نیو كمتر یدر مقاطع كارشناس یلیافت تحص نیشتریب :هایافته

 یمامدر ت یلیافت تحص نیانگیكه م ینشان داده شد به طور یلیو سن با افت تحص تیجنس نیآمد. اختالف معنادار ب

تا ورود به  پلمیاخذ د انیم یمانند فاصله زمان یامل(. اثر عوP < 05/0از دختران بوده است؛ ) شیسطوح درگروه پسران ب

 التیسطح تحص یرهایمتغ نیارتباط معنادار ب کهیمعنادار بوده، درحال یلیبرافت تحص یلیدانشگاه، تأهل و رشته تحص

 د.نش افتیدانشجو  یاقتصاد طیخاص، اشتغال و شرا یهایماریتعداد فرزندان، سابقه ب ،یامکانات كمک آموزش ن،یوالد

با  یلیشده در هر رشته تحص رفتهیپذ انیبر تناسب تعداد دانشجو شتریپژوهش لزوم توجه هر چه ب نیا :گیرینتیجه

 .گرددیرا متذكر م یلیتحص شرفتیدانشجویی در جهت پ یهاجامعه و استفاده مؤثر از مشاوره یواقع یازهاین

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.18        مقاله پژوهشی 

مقاطع مختلف دانشگاه علوم  انیو عوامل مؤثر بر آن در دانشجو یلیافت تحص زانیم یبررس

 مازندران یپزشک

 5 یمانیبر جهی، خد4فر  ی، معصومه اسالم3 یملک زاده شفارود دی، مج،*1 یحق ی، فرزاد متول2 یبهزاد پارس

 
 رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یسار یدانشکده پزشک ،یو فارماكولوژ یولوژیزیگروه ف ار،یاستاد 2
 رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده بهداشت سار ،یگروه حشره شناس ار،یاستاد 1
 رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یسار یدانشکده پزشک ،یسلول یولوژیو ب یگروه آناتوم ار،یدانش 3
 رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده بهداشت سار ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ،یتخصص یدكترا 4
 انریا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده بهداشت سار ،ییدكترا، كارشناس امور دانشجو 5
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. همچنین برخی از عوامل [8-6] ازخانواده اشاره نمود دوری و خوابگاه

 به دانشجو عالقه رشته تحصیلی، یهایژگیمرتبط با تحصیل مانند و

ها در دانشگاه تدریس شیوه و آموزشی ، منابع، تجهیزات تحصیلی رشته

در این میان افت تحصیلی  .[22-9] باشندینیز بر افت تحصیلی مؤثر م

م پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است دانشجویان دانشگاههای علو

چراكه اگر این دانشجویان دارای كیفیت تحصیلی خوبی نباشند بخاطر 

حساسیت شغلی و ارتباط مستقیم آنان با سالمت افراد جامعه در آینده 

این مشکل به صورت حیاتی خود را نشان خواهد داد كه بعضًا عملکرد 

 قابل جبران نخواهد بود.ضعیف آنان در مراكز بهداشتی و درمانی 

هزاوه ای و همکاران در پژوهشی نشان دادند كه مشروطی در 

در بین عوامل مورد بررسی از  دانشجویان پسر بیشتر از دختران بود.

تدریس اساتید از نظر دانشجویان بین نمره نظرات  یهانظر روش

دانشجویان مشروط شده و مشروط نشده اختالف معنی داری وجود 

م چنین اختالف معنی داری از جهت خصوصیات فردی بین داشت ه

. افت [3] دانشجویان مشروط شده و مشروط نشده مشاهده گردید

تحصیلی دانشجویان و ترک تحصیل عالوه بر مسائل و مشکالتی كه 

جاری اداره  یهانهینماید باع  اتالف هزبرای خود دانشجو ایجاد می

ثابت برای  یهایتوسط دولت و اتالف سرمایه گذار مؤسسات آموزشی

 یهاانیگردد كه این فرآیند، زاحداث و تجهیز فضاهای آموزشی می

را برای كشور در بر خواهد داشت. با توجه به توسعه كمی  فراوانی

دانشگاهها و كم توجهی به كیفیت و استانداردهای آموزشی، افت 

تحصیلی امروزه به صورت یک مشکل اساسی در جامعه علمی مطرح 

 . بنابراین باید برای حل این مشکلشودیشده است و به تدریج تشدید م

زیرا عواقب ناشی از آن در آینده  را برداشت، یتریگامهای اساس

این مطالعه به منظور بررسی علل  گریبانگیر همه جامعه خواهد شد.

این  در عوامل این از یک هر نقش تعیین افت تحصیلی دانشجویان و

مختلف تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام  یهادر دانشکده روند

 ایرهگش تواندییلی مشناخت عوامل مؤثر مرتبط با افت تحص .گرفت

 جهت در یامداخله یهابرنامه اجرای و درطراحی مسئولین دانشگاه

 از این پدیده باشد. پیشگیری و به حداقل رساندن عوارض ناشی

 کارروش 

كه بر روی كلیه  باشدیمتحلیلی  -یک مطالعه مقطعی این مطالعه 

 2393تا  2392دانشجویان ورودی پنج نیمسال متوالی از سال 

 497دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. جمعًا  انیدانشجو

دانشجو به روش سرشماری در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

اطالعات اولیه دموگرافیک و آموزشی دانشجویان با همکاری واحد 

پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و بهداشت در  یهاشکدهآموزش دان

اخذ گردید. آمار  یامقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای حرفه

مربوط به تعداد كل دانشجویان ورودی هر نیمسال به تفکیک هر 

دانشکده با هماهنگی آموزش كل دانشگاه و مسؤولین آموزشی هر 

 دانشکده مشخص گردید.

استاندارد حاوی  یااطالعات شامل پرسشنامهروش جمع آوری 

مختلف از جمله جنسیت، تأهل و تجرد، میزان تحصیل  یرهایمتغ

والدین، وضعیت سکونت، فاصله میان اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه و 

سایر عوامل مورد بررسی در پژوهش بود. پس از تائید پرسشنامه از نظر 

ها در فاصله زمانی پرسشنامهروایی توسط جمعی از اعضا هیئت علمی، 

معین جهت پاسخگویی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در پایان 

و  Anovaاطالعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری 

post hoc  درنرم افزارSPSS 18  و با مدل آمار توصیفی و استنباطی

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 هاافتهی

میزان افت تحصیلی به سه درجه اندک )افت معدل تا  در این مطالعه

( و بحرانی )افت 24الی  21(، متوسط )افت معدل تا نمرات بینابین 24

( تقسیم بندی شده است. نتایج نشان داد از 21معدل به مرز مشروطی 

( دارای افت %5005نفر ) 152دانشجوی مورد بررسی  497مجموع 

نفر  8( و 8.47تحصیلی متوسط )%نفر دارای افت  138تحصیلی اندک،

اند. از نتیجه آزمون مقایسه ( بوده%208دارای افت تحصیلی بحرانی )

میانگین دو جامعه مستقل برمی آید كه میانگین افت تحصیلی در میان 

 جدولدو گروه جنسی پسر و دختر تفاوت معناداری با یکدیگر دارد )

2.) 

میانگین افت تحصیلی در تمامی سطوح در گروه پسران به طوری كه 

. همچنین میانگین افت (P < 015/0) بیش از دختران بوده است

تحصیلی در تمامی سطوح با سن دانشجویان ارتباط معنا داری را نشان 

نتایج نشان داد كه هر چه فاصله میان مقطع  (.P < 002/0)داد 

فت ت عالیه( بیشتر باشد میزان ادبیرستان تا ورود به دانشگاه )تحصیال

 تحصیلی نیز در پنج ترم ابتدایی متوالی ورود به دانشگاه كمتر است

(002/0 > P)به طرز معنی  نی. میزان افت تحصیلی در گروه متأهل

داری بیش از گروه مجردان بوده است. لذا بر طبق پژوهش حاضر تأهل 

ر رد. با این حال دمنفی بر روند تحصیلی دانشجویان دا ریدانشجو تأث

میان دانشجویان متأهل، تعداد فرزندان دانشجو، اشتغال به كار دانشجو 

مالی وی ارتباط معنا داری با افت تحصیلی را نشان نداد  نیو نحوه تأم

(05/0 < P همچنین مشخص شد كه میزان تحصیالت پدر ویا مادر .)

حت جویان تمعنا داری بر میزان افت تحصیلی این دانش ریدانشجو تأث

. این پدیده موید (P ،755/0  =P=  652/0) مطالعه نداشته است

تر دانشجو حین تحصیل از خانواده در مقایسه با عملکرد هرچه مستقل

دوران تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه )تحصیالت ابتدایی، متوسطه و 

 پیشین در سطوح پیش از یهادبیرستانی( است كه بسیاری از پژوهش

اه ارتباط معنا دار میان تحصیالت والدین و بخصوص مادران دانشگ

. شدندیها را با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان یادآور مخانواده

همچنین این مطالعه در بررسی نقش وضعیت اقتصادی پدر نشان 

نفر( و افت تحصیلی  90كه بیشترین افت تحصیلی اندک ) دهدیم

افرادی است كه درآمد اقتصادی نفر( به ترتیب مربوط به  90متوسط )

پدری آنها در سطح ضعیف )زیر یک میلیون( و در سطح متوسط )یک 

تمکن مالی  . ارتباط معنا داری میانباشدیتا دو میلیون تومان( م

خانواده دانشجویان با میزان و سطح افت تحصیلی بحرانی ایشان در 

 (.P=  379/0) دانشگاه را نشان نداد

نشان دادند كه مقطع تحصیلی دانشجو در افت نتایج این پژوهش 

 .(1جدول ) مؤثر باشد تواندیتحصیلی وی م

همچنین رشته تحصیلی كه دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دارد 

 (3 جدولبطرز معنا داری با میزان افت تحصیلی دانشجو مرتبط است )

(002/0 > P.)
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 مازندران با سطوح مختلف تحصیلیپزشکی م علوه نشگادا ننشجویادافیک اموگرت دمقایسه مشخصا: 1جدول 

 سطح معناداری افت تحصیلی اندك افت تحصیلی متوسط افت تحصیلی بحرانی متغیرها

 P-value فراوانی )%( فراوانی )%( فراوانی )%( 
     جنسیت

 015/0 (5/26)81 (5/23)67 (4/0)1 مرد

 250/0 (34)269 (4/34)272 (1/2)6 زن

 002/0 (5/41)122 (39)294 (4/2)7 سال( 02-02سن )

 002/0 (4/10)202 (5/29)97 (8/0)4 فاصله میان اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه

 024/0    تأهلوضعیت 

  (9/21)64 (9/25)79 (6/0)3 متأهل

  (6/37)287 (9/32)259 (2/2)5 مجرد

 396/0 (4/1)21 (8/2)9 (1/0)2 (3-1تعداد فرزندان )

 609/0    وضعیت اشتغال

  (4/20)51 (6/9)48 (4/0)1 شاغل

  (4/33)266 (8/31)263 (2)5 غیرشاغل

 863/0    مالی نیتأمشیوه 

  (4/37)286 (37)284 (2)5 والدین

  (8/8)44 (8/7)39 (4/0)1 كار شخصی

 065/0    میزان تحصیالت پدر

  (1/5)16 (8/1)24 0 بیسواد

  (8/4)14 (1/5)16 (1/0)2 دیپلم

 075/0    میزان تحصیالت مادر

  (6/7)38 (4/5)17 (4/0)1 بیسواد

  (8/4)14 (5)15 (4/0)1 دیپلم

 744/0    سابقه جدایی والدین

  (7/23)68 (22)55 (6/0)3 طالق

 37/0    وضعیت اقتصادی خانواده

  (2/28)90 (7/24)73 (1/0)2 سطح ضعیف

  (3/27)86 (2/28)90 (8/0)4 سطح متوسط

  (6/3)28 (8/1)24 (6/0)3 سطح باال

 026/0    میزان متوسط مطالعه در شبانه روز

  (9/22)59 (2/23)65 (1/0)2 ساعت 2زیر 

  (8/3)29 (4/1)21 0 ساعت 7بیش از 

 232/0 (1/3)26 (6/3)28 (4/0)1 وسایل کمک آموزشی

 600/0 (6/4)13 (5)15 (1/0)2 سابقه ابتال به بیماری جسمانی

 293/0 (9/25)79 (5/27)87 (6/0)3 رضایتمندی از رشته تحصیلی

 

 در صد فراوانی افت تحصیلی مرتبط با مقطع تحصیلی دانشجویان: 0جدول 

 تحصیلی بحرانیافت  افت تحصیلی متوسط افت تحصیلی اندك مقطع تحصیلی

 فراوانی )%( فراوانی )%( فراوانی )%( 

 0 (4/2)7 (8/0)4 فوق دیپلم

 (2)5 (8/33)268 (4/37)286 کارشناسی

 0 (6/1)23 (8/1)24 کارشناسی ارشد

 (4/0)1 (5/9)47 (1/8)42 یادکترای حرفه

 (1/0)2 (6/0)3 (1/2)6 دکترای تخصصی

كه بیشترین میزان افت تحصیلی در مقطع  دهدینشان م هایبررس

نفر افت تحصیلی  268نفر افت تحصیلی اندک و  286كارشناسی )

نفر  6متوسط( و كمترین افت تحصیلی در مقطع دكترای تخصصی )

نفر افت تحصیلی  2نفر افت تحصیلی متوسط و  3افت تحصیلی اندک، 

ن تحلیل واریانس یک طرفه بحرانی( اتفاق افتاد. از نتایج آزمو

(ANOVA سطح معناداری بدست آمده ،)(002/0 > P ) حکایت از

آن دارد كه افت تحصیلی در مقاطع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. 

 69بیشترین میزان افت تحصیلی در رشته تحصیلی فناوری اطالعات )

نفر افت  1نفر افت تحصیلی متوسط و  61نفر افت تحصیلی اندک و 

( Post hocیلی بحرانی( اتفاق افتاد. نتایج حاصل از آزمون توكی )تحص

كه اختالف معناداری میان افت تحصیلی در  دهدینشان م 5ول دجدر 

مختلف وجود دارد. به طوریکه: )افت تحصیلی ارشد بهداشت  یهارشته

هداشت ب (، )افت تحصیلی ارشدیاافت تحصیلی بهداشت حرفه > محیط

رشد )افت تحصیلی ا افت تحصیلی بهداشت ناپیوسته محیط(، >محیط 



 و همکاران یپارس

246 

افت تحصیلی علوم آزمایشگاهی(، )افت تحصیلی اتاق  >بهداشت محیط 

( و )افت تحصیلی یاافت تحصیلی بهداشت ناپیوسته حرفه > عمل

 (P < 05/0ی )اافت تحصیلی بهداشت ناپیوسته حرفه <رادیولوژی 

 .باشدیم
 

 در صد فراوانی افت تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان: 3جدول 

 افت تحصیلی بحرانی فراوانی افت تحصیلی متوسط افت تحصیلی اندك رشته تحصیلی

    

 0 (8/2)9 (8/0)4 داروسازی

 (1/0)2 (8/5)19 (4/7)37 هوشبری

 (1/0)2 (4/5)17 (3)25 علوم آزمایشگاهی

 0 (2)5 (1/1)22 اتاق عمل

 (4/0)1 (5/21)61 (9/23)69 فناوری اطالعات

 (4/0)1 (9/9)49 (9/21)64 رادیولوژی

 (4/0)1 (6/4)13 (4/4)11 پزشکی

 0 (4/0)1 (8/1)24 ارشد بهداشت محیط

 0 (8/0)4 (8/2)9 آمار زیستی

 0 (4/0)1 (4/0)1 محیطکارشناسی بهداشت 

 0 (4/0)1 (6/0)3 یابهداشت پیوسته حرفه

 0 (1/2)6 (1/0)2 بهداشت ناپیوسته محیط

 0 (4/1)21 0 یابهداشت ناپیوسته حرفه

 0 (1/2)6 0 بهداشت ناپیوسته عمومی

 آمده است. )%( فراوانیدر جدول به صورت اطالعات 

 

نشان داده شده است بیشترین  4جدول بر این اساس همانطور كه در 

 یهامیزان افت تحصیلی در جامعه اماری تحت مطالعه در دانشکده

بهداشت و پیراپزشکی و كمترین آنها مربوط به دانشکده پزشکی است. 

این مطالعه همچنین در همین راستا ارتباط معنا دار میان ساعات 

، میزان مشکالت خانوادگی (P=  264/0)روز مطالعه دانشجو در شبانه 

دسترسی دانشجویان به وسایل  زانیدانشجویان )نظیر طالق والدین(، م

با  (P=  293/0)رضایتمندی از رشته تحصیلی  زانیكمک آموزشی، م

میزان افت تحصیلی نفی گردید.
 

 ارتباط آماری میان مقطع و رشته تحصیلی با افت تحصیلی دانشجویان: 4جدول 

 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی مجموع مربعات متغیرها

 > 002/0 493/0   افت تحصیلی )مقطع

   4 559/0 میان گروهی

   491 630/239 درون گروهی

   496 289/240 كل

 >002/0 261/3   افت تحصیلی )رشته(

   23 996/20 میان گروهی

 هاجهت بررسی تفاوت افت تحصیلی در میان رشته post hocنتایج آزمون  :2جدول 

 %12محدوده اطمینان  سطح معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین مقطع کارشناسی رشته تحصیلی

 حد باال حد پایین    

      بهداشت محیط

 03/0 -78/2 002/0 298/0 -875/0 یابهداشت ناپیوسته حرفه

 15/0 -1 030/0 148/0 -875/0 ناپیوسته محیطبهداشت 

 24/0 -14/2 011/0 252/0 -549/0 علوم آزمایشگاهی

      یابهداشت حرفه

 59/2 -12/0 035/0 298/0 688/0 اتاق عمل

 15/2 -28/0 042/0 257/0 539/0 رادیولوژی

بحث

این پژوهش ارتباط معنادار بین جنسیت، سن دانشجویان، فاصله در 

زمانی میان اخذ دیپلم تا ورود به دانشگاه، تأهل دانشجو، رشته تحصیلی 

در حالی كه ارتباط معنا  (.P < 05/0) وافت تحصیلی نشان داده شد

دار بین متغیرهای سطح تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادی، 

مک آموزشی، تعداد فرزندان دانشجویان متأهل، برخورداری از امکانات ك

 خاص، اشتغال به كار و نحوه یهایماریرضایت از رشته، سابقه ابتال به ب

در صیلی ــت تحــفار ــسیت بــتاثیرجنمالی دانشجویافت نشد.  نیتأم

ت ـساه ـگرفتار حاضر مد نظر قرو همچنین تحقیق  تاــی مطالعــبرخ
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ه شدناـبیاز مؤن  مذكر بیش اد فردر اتحصیلی فت اها آنتمامی در ه ـك

ای . جد[26-21] سته اشدرد ین عامل ایگر د یهایدر بررسلی ، وستا

از هر یک در سی ربررد وـمو مقاطع  صیلی ـتح  یهاوت رشتهاـتفاز 

ن نازست. ا وتمتفادان مرن و اـندر زصیلی ـت تحـفت،  دالیل امطالعا

مشکالت شخصی، محیط دانشگاه، مسائل اقتصادی ل ـالیده ـببیشتر 

فت دی امل مااعوو سی ی درلیل برنامههادبه دان مرمربوط به خانواده و 

تحصیلی دی رـمختلف فی سی متغیرهاربر. در [26] دـندارتحصیلی 

ر پدان گی مثل فقدادخانوو جتماعی امل اعو ریتأثید كه دمشخص گر

. با [23] ستده ابوان مؤثر فت تحصیلی پسرامل بر اعواز سایر بیش 

 1022در سال  Victor Mlamboتوسطكه ای مطالعهاین حال نتایج 

، نشان داد جنس، سن، یادگیری و شرایط ورودی هیچ تغییر شدم نجاا

خزاعی  .كندیمعنی داری در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایجاد نم

و فت تحصیلی باشد اعلت  تواندینمبه تنهائی ت كه سن معتقد اس

تقویت آن را ثرل اشتغاتأهل و انظیر آن با اه انبی همرـسائل جـم

رشته و مقطع تحصیلی دانشجو  تحقیق حاضر نشان داد. [26] دینمایم

بر مؤثر مل اسی عوربردر عی اد زارجودر افت تحصیلی وی نقش دارد. 

تحصیلی مختلف   یهارشتهبین در مه تحصیل اداكاهش میل به 

از  2390از  در سال هور اشاپوی پزشکی جندم علوه نشگادا ننشجویادا

نشجو داعالقه تحصیلی و شته ریژگی ن، ونشجویاداطی وجمله علل مشر

وط مشرن نشجویاداكه ری شد . به طوان عنود شته تحصیلی خوربه 

بیشترین .وی نشان داد كه شتند خود داشته تحصیلی رعالقه پایینی به 

كمترین و صد( در4/30پی) ایوتری رادشتهربه ط مربور مشروطی ماآ

. نتایج مطالعه [27] ( بوده است90/%2ی)شته هوشبرربه ط مربواد تعد

ه ــمطالع. در حالیکه در باشدیممطالعهكنونی نتایج نیز مشابه با ق فو

و فت تحصیلی وز ابرروی ه ــی بــمقطعرت وــه صــبه ــكمردانی

ن صورت گرفت پزشکی لرستام علوه نشگاآن در دامل مرتبط با اعو

، دوره محل تحصیله نشکدداامل ـشبرخی از عوامل اصلی اثرگذار 

ده فعلی بوو فاصله بین مقاطع تحصیلی قبلی ، مقطع تحصیلی، تحصیلی

م ـمهر اكتوـفند چد وـیخـسربر. حبیب زاده و همکاران در [24] است

از: د ــتنرعباـه كاند تهــنسداؤثر ــمن جویاــنشدایلیـت تحصـفرا درا

مطالعه م دـعدر روز، اعت ـمطالعه به سان میزر، پدت سطح تحصیال

، غلیـشه یندع از آطالاشتن دن، داوـومی بـغیرب، رشته تحصیلی، منظم

ما با نتایج مطالعه ار در این ذـلتأثیرگـمسه عاكه ه،زـنگیان ادـفق

 .[25] داشته استنی اهمخو

ان بین میزادار معنوت تفاد جوحاضر وهش وژـه پـقابل توجی هااز نکته

ی مختلف دانشجویان اوهـرــط گـتوسه دـشارش مطالعه گزت ساعا

ن نتیجه اـشدخوارش زـگس ساافت تحصیلی برن دارای انشجویابود. دا

ست به اكه ممکن  كنندیی از ساعات مطالعه خود دریافت نممناسب

ه ـنتیجو در ه ـحیح مطالعـصل وـصات ـعایی و رزـیربرنامه م علت عد

اری برگزوم لزع وـن موضـیافت تحصیلی باشد كه و اكمتر ی گیردیا

یگر . از دكندیح ممطررا ه ـمینزین ن در انشجویاای دابر ییهاكارگاه

نشجویانی كه بالفاصله داست كه این حاضر اهش وپژر قابل توجه دنتایج 

ند كه دبوردار برخوی پیشرفت تحصیلی بهتراند از ه شدهنشگاوارد دا

نشجویانی باشد دابنیه علمی از باال بودن ناشی  تواندیممر این اعلت 

در كاهش افت  تواندیممر اهمین اند و ه شدهنشگاوارد داكه بالفاصله 

نتایج مطالعات در بررسی شته باشد. دانقش ه گانشدر دانها تحصیلی آ

با د و متأهل مجرن نشجویادر داتحصیل ادامه الیل كاهش میل به د

و عی . به طوری كه در مطالعه زاردهدیدی نشان میاوت زیکدیگر تفا

اصلی علت ان به عنون متأهل نشجویادر داگی ادخانوت مشکالران همکا

د مجرن نشجویادر داما د اوبه كاهش میل به تحصیل معرفی شدای بر

مه میل به اداكاهش مؤثر در كمترین عامل ان گیبهعنوادخانوت مشکال

عالی خانی دیگری كه توسط . مطالعه [27] ن گردیدتحصیل بیا

كه ن داد نشان انجام شد ، نشجویادافت تحصیلی رد  اموران در همکاو

به طوركلی   .[28] ستابیشتر ن متأهل نشجویادر دافت تحصیلی ا

مطالعات مختلف اثر عوامل محیطی و فردی را در افت تحصیلی نشان 

 2391اند. از جمله مطالعه فریبا صادقی موحد و همکاران در سال داده

ان ت تحصیلی دانشجویدر بررسی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرف

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نشان داد كه ارتباط معنی داری 

بین جنس و تأهل با پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی وجود ندارد، 

ولی بین متغیرهای محل سکونت، معدل دیپلم، اشتغال، بومی بودن، 

اجتماعی، افسردگی و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی  -سطح اقتصادی

. این در حالی است كه مطالعه [29] ارتباط معنی داری وجود دارد

افت تحصیلی در دانشجویان مجرد بیشتر بوده  دهدیر نشان محاض

به دالیلی همچون دوری از خانواده ،  توانیاست، كه در این راستا م

وابستگی و عدم استقالل ، نگرانی از آینده و نیازهای روحی اشاره نمود. 

دانشجویی  یهالذا بومی گزینی و سیاستگزاری حمایت از ازدواج

 .اثر گزار در پیشرفت علمی دانشجویان باشد یهااز جمله برنامه تواندیم

 نتیجه گیری

 جنسیت، سن دانشجویان، فاصلهعواملی از قبیل  تحقیق حاضر نشان داد

زمانی میان اخذ دیپلم تا ورود به دانشگاه، تأهل، رشته و مقطع تحصیلی 

ائل ساز اینرو، بررسی بیشتر مدانشجو در افت تحصیلی وی مؤثر است. 

روانی و شخصیتی دانشجویان در ارتباط با جنسیت و سن آنها كه بیانگر 

تفاوتهای ساختاری و ذاتی گروههای جنسیتی در حیطه مسائل آموزشی 

حقایق حاصل از این پژوهش لزوم تمركز . رسدیاست، ضروری به نظر م

هر چه بیشتر بر تقویت تحصیالت تکمیلی در مقایسه با سایر مقاطع 

از مقاطع  یا، پذیرش دانشجویان مقطع دكتری حرفهتحصیلی

كارشناسی و همچنین تناسب تعداد دانشجویان پذیرفته شده در هر 

واقعی جامعه را از جهت مقابله با افت  یازهایمقطع تحصیلی با ن

 ارتقای. لذا گرددیعلوم پزشکی متذكر م یهاتحصیلی در دانشگاه

ابل اثر ق تواندیها مدر دانشگاهها و مقاطع مختلف وضعیت پذیرش رشته

توجهی بر كاهش افت تحصیلی دانشجویان داشته باشد. بر اساس 

با توجه به عوامل مؤثر فراوان در بروز افت  این پژوهش یهاافتهی

تحصیلی كه عمدتًا با مسائل فردی و محیطی دانشجویان در ارتباط 

لی حصی، ایجاد یک كمیته پایش مستمر عملکرد وضعیت تباشدیم

دانشجویان در مقاطع مختلف، گسترش مطالعات در جهت ریشه یابی 

این عوامل و همچنین بهبود خدمات مشاوره و راهنمایی دانشجویان در 

ر دراهکارهای مناسبی  تواندیانتخاب رشته و ادامه مقطع تحصیلی، م

 كاهش عوارض افت تحصیلی دانشجویان باشد.

 سپاسگزاری

كنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و از تمام استادان و كار

ها و جمع آوری وابسته كه در زمینة تکمیل پرسشنامه یهادانشکده

 .دیآیاند، تقدیر و تشکر به عمل ماطالعات این تحقیق همکاری كرده



 و همکاران یپارس
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 تأییدیه اخالقی

پرسشنامة این پژوهش با هماهنگی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی 

ها بدون توزیع و اجرا شد. این پرسشنامهمازندران و واحدهای وابسته 

نام بود و در تکمیل آنها هیچ اجباری برای دانشجویان در میان نبوده 

 است.

 تعارض منافع

بین نویسندگان، هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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