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  هاي توسعه در آموزش پزشكي  گام  
  مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي  

  1384 ،33-42 ص. اولشماره  :ومس دوره  
  
  
  
  
  
 

 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان از ديد بررسي برخي علل مشروطي

  1380-81در سال تحصيلي  
  * ئيدكتر سيد محمد مهدي هزاوه

  شكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهاننخدمات بهداشتي، دادانشيار گروه آموزش بهداشت و
  يحفت …يدا

  شكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدانندا ي،تمربي گروه خدمات بهداش
  مهري شمشيري

 دانشگاه علوم پزشكي همدان مطالعات و توسعه آموزش پزشكي مركزكارشناس 

   ، گروه خدمات بهداشتيشكده بهداشتندا ،، دانشگاه علوم پزشكياصفهان :ولؤنويسنده مس*
  Email: Hazavehei@hlth.mui.ac.ir   0311-6682509 :نمابر      0311-7922687 :تلفن 

  .هاي پژوهش در آموزش استها يكي از اولويتعدم موفقيت تحصيلي دانشجويان در حين تحصيل در دانشگاه لمطالعه در مورد عل :زمينه
  . منظور تعيين علل افت تحصيلي و مشروطي دانشجويان در طي تحصيل صورت گرفته استاين مطالعه به :هدف

تحصيل اشتغال داشتند، به 80-81تحصيلي  دانشگاه علوم پزشكي همدان كه در سال يدانشجو 761شاهدي، -در اين مطالعه مورد :روش كار
و گروه  )=43N( بودند سال مورد مطالعه مشروط شده كه در طي دو نيمبودند  دانشجويانيگروه مورد . داوطلبانه شركت كردندتصادفي و طور هب

هاي شامل روش پرسشنامه اي كه براساس هشت عامل مهم در يادگيري دانشجويانها دادهبراي جمع آوري . )=718N(ندبودد مشروط نشده شاه
 ،محيط آموزشي، و دسترسي به استاد راهنما تدريس، ارزشيابي، منابع آموزشي، طراحي ارائه واحدهاي درسي، وضعيت فردي، مشكالت زيستي،

  .برداري قرار گرفتمورد بهره  ،پس از اطمينان از روايي و پايايي شده بود، تهيه
 هاي تدريس بينعوامل هشتگانه از نظر روش بيندر . بود) 3/4(بيش از دختران) 4/9(نتايج نشان داد درصد مشروطي در دانشجويان پسر  :هايافته
=16/1SD= 56/3(دانشجويان مشروط شده ) ميانگين±انحراف معيار(نظرات نمرة  x ( و مشروط نشده)98/0SD= 95/3= x ( اختالف معني

=26/1SD= 36/4(نشجويان مشروط شده دابين  خصوصيات فردي جهت از همچنين، اختالف معني داري). =014/0p( داري وجود داشت x ( و
=08/1SD=، 76/4(مشروط نشده  x (مشاهده گرديد)023/0p=.(  ميانگين نمره دو عامل روش تدريس و خصوصيات فردي دانشجو در

كسب كرده بودند و ميانگين نمره دو عامل روش تدريس و مشكالت زيستي وتحصيلي  10نمره كمتر از  دانشجوياني كه حداقل در يك درس
  .)P>05/0( ر بودطور معني داري بيشتبه ،كسب كرده بودند 10 -12نمره  دانشجوياني كه حداقل در يك درس

، مشكالت روش تدريس مدرسين، خصوصيات فردي دانشجونحوه  عواملي چونهاي اين پژوهش مشخص شد كه به يافته عنايت با :گيرينتيجه
توجه به اين  .است اي داشتهاثر قابل توجهافت تحصيلي دانشجويان  يا بر روي مشروط شدن ،معدل ديپلمزيستي و تحصيلي دانشجو، جنس، و 

  .تواند در پيشگيري از مشروطي و افت تحصيلي نقش مهمي داشته باشدهاي آموزشي دانشگاه ميبرنامه يعوامل در طراحي و اجرا
  دانشجوي پزشكي، روش تدريس، ارزشيابيافت تحصيلي، مشروطي، : هاواژه كليد
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  مقدمه
از جمله وظايف اصلي  مؤثرتربيت نيروي انساني كارآمد و 

 دانشجويان هر دانشگاه . گرددمحسوب مي هادانشگاه

 روند كه توجه بهمار ميشقدر هر كشور بهگران هايسرمايه

پژوهشي و فرهنگي بسيار حائز  ،تربيت آنها از نظر علمي
ريزي صحيح در آموزش و پرورش آنان برنامه و اهميت است

هر  هادانشگاه. آيدحساب مينيز به هادانشگاهاز وظايف اصلي 
الورود را پذيرش و دانشجوياني را نيز  ساله دانشجويان جديد

كيفيت نمايند كه در اين چرخه مستمر توجه بهالتحصيل ميفارغ
برابر تحقيقات  .اي برخوردار استآموزشي از جايگاه ويژه

از دانشجويان دانشگاه علوم  درصد 12حدود  ،انجام شده
پزشكي در طي تحصيل خود حداقل يك ترم تحصيلي مشروط 

از  شوند كه اين مشروطي نه تنها ممكن است دانشجويان رامي
 دچار مشكل نمايد بلكه از نظر پيشرفت تحصيلي نظر روحي

 دهد،حصيل نيز قرار ميمحروميت از ت در معرض خطر نها راآ
ممكن است شرايط جبران اين مشكل آموزشي طوري كه به

همچنين، موجب خلل در بهره  و براي دانشجو ميسر نشود
برداري مطلوب از اصول علمي براي تربيت نيروي انساني، 

نارضايتي اجتماعي گردد موجب  نيز ي و مالي ومنابع انسان
تواند افت تحصيلي دانشجويان مي نيز مشروطي و ).3،2،1(

برابر تحقيقات  ).4،5(علل و عوامل گوناگوني داشته باشد 
روني نظام ينامناسب بودن عوامل دروني و ب ،انجام شده

، استفاده از )7،6(اي تدريس اساتيد هآموزشي از قبيل روش
هاي صحيح ارزشيابي و روش) 8(كمك آموزشي  هايتكنيك

هدايت  ،استفاده از منابع آموزشي ،)9(دانشجويان توسط اساتيد 
برنامه ريزي آموزشي  ،)10(و مشاوره تحصيلي دانشجويان 

محيط فيزيكي و اجتماعي كالس درس و همچنين  ،ترمي
رشته تحصيلي و  دروس و نسبت بهانگيزه و عالقه دانشجويان 

 رفاهي ،ي دانشجويان مانند وضعيت اقتصادير عوامل زيستديگ
دانشجويان بر مشروطي و يا عدم پيشرفت تحصيل  خانوادگي و

بررسي اين عوامل و نقش  ).12،11(د نباشدانشجويان مؤثر مي
در طراحي و اجراي برنامه  يك در مشروطي دانشجويانهر 

هاي مداخله در جهت پيشگيري از مشروط و افت ريزي
 هحصيلي دانشجويان و تسهيل در ايجاد شرايط آموزش بت

منظور موفقيت دانشجويان در كسب مهارت علمي و تخصصي 
لذا،  .براي دستيابي به رسالت دانشگاه بسيار اهميت دارد

و مشروطي وعدم پيشرفت تحصيلي دانشجويان  لبررسي عل
 دارد اهميت زيادي از عوامل در وقوع اين مشكلنقش هر يك 

 ريزيبرنامه اين مشكالت از در جهت پيشگيري اساس آن تا بر
بررسي علل مشروطي  مطالعههدف اين . صورت گيرد
عنوان مشروط شدن دانشجويان بهدر آن باشد كه دانشجويان مي

عدم موفقيت تحصيلي دانشجويان در ترم تحصيلي مربوطه نيز 
 .گرديده استمحسوب 

  
  روش كار

 ،)يشاهد ـ مورد(نگر اين مطالعه تحليلي گذشته در 
. ندبود جامعه پژوهشدانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان 

هاي مختلف موجود شامل كليه دانشجويان رشته گروه مورد
پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري، مامايي، علوم (اين دانشگاه 

آزمايشگاهي، هوشبري، اطاق عمل، راديولوژي، بهداشت 
از چهار  ،)ياهعمومي، بهداشت محيط و بهداشت حرف

بجز ) پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري، و بهداشت(دانشكده 
 دانشجويان مقطع كارآموزي و كارورزي رشته پزشكي بودند

برابر مقررات آموزشي جاري در طي اين مقاطع مشروط (
 80- 81كه در طي سال تحصيلي  ،)تحصيلي وجود ندارد

 يز بهحداقل يك ترم مشروط شده بودند و در طي مطالعه ن
ي بودند كه گروه شاهد كليه دانشجويان .تحصيل اشتغال داشتند

از ساير جهات مانند  نشده و مشروطدر سال تحصيلي مذكور 
كه با  نفر بود 45 حجم نمونه در گروه مورد .گروه مورد بودند

همكاري و هماهنگي اداره كل آموزش دانشگاه و دانشكده 
 شاهد نمونه گروه حجم. مربوطه اطالعات آنها مشخص گرديد

 نظر وا نسبت مورد ب ،بر اساس فرمول مربوط به جامعه محدود
تعداد كل توجه بهبا و 03/0وخطاي معادل  درصد95اطمينان 

كه  ،تعيين گرديد نفر 707 ،)نفر2100(دانشجويان واجد شرايط 
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گيري نمونه نفر با روش 718در مجموع در اين گروه تعداد 
طور داوطلبانه در ههر دانشكده ب نسبتاي بهطبقه تصادفي

   .مطالعه شركت كردند
با بهره گيري از مطالعات انجام  هاداده براي جمع آوري

 ،تكنولوژي آموزشيو منابع مربوط به )13،11،9،8،6،5،3،2(شده
 شرح ذيل به كه مشتمل بر چند بخش گرديد تهيهاي پرسشنامه

  :دوب
وط به متغيرهاي مرب و رافيكوگمشخصات دم - الف

، تأهلجنس،  از جمله سؤال 16تحصيلي شامل وضعيت 
مشروطي، نمرات  فعاتال، معدل ديپلم، سال ورود، دغاشت

   .دروس اين نام ، و10- 12و  10 دروس كمتر از
ت مربوط به عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي و سؤاال -ب

 هشت بخش بود كه در سؤال 31شامل  آموزشي دانشجويان
  ، نحوه ارزشيابي اساتيد)سؤال 7( اتيدروش تدريس اس شامل

 3( ، خصوصيات فردي)سؤال 3( منابع آموزشي ،)سؤال 4(
محيط فيزيكي  ،)سؤال 5( مشكالت زيستي و تحصيلي ،)سؤال

 ريزي آموزشي دانشكده، برنامه)سؤال 5( كالس و مكان مطالعه
تهيه و  )سؤال 2( استاد راهنما و مشاور تحصيليو  )سؤال 2(

بسيار موافقم، موافقم، (اي ليكرت درجه 6بر اساس مقياس 
) تاحدي موافقم، تا حدي مخالفم، مخالفم و بسيار مخالفم

 1 نمراتت پرسشنامه سؤاالگذاري نمرهدر  .بود گرديده تنظيم
با توجه به مقياس ذكر شده درجه قابل . در نظر گرفته شد 6تا 

 4 حداقل قبول بودن هر يك از عوامل يادگيري كسب ميانگين
روايي اين پرسشنامه توسط  .در نظر گرفته شد 6 حداكثر از

 آزمون ت علمي صاحب نظر و پاياييأكارشناسان و اعضاي هي
  )r=81/0( .ييد گرديدأت در مطالعه مقدماتيآن مجدد 

يك پرسشنامه واحد براي هر دو گروه و  زدر اين مطالعه ا
يا دن وباز مشروط ها دادهبدون آگاهي جمع آوري كنندگان 

از تورش ناشي از احساس استفاده گرديد تا  نبودن دانشجو
آوري جهت جمع .شودپيشگيري مشروطي از طرف دانشجويان 

با هماهنگي اداره كل آموزش دانشگاه و كارشناسان ها ابتدا داده
هاي الزم به آموزشدادن بعد از و آموزشي هر دانشكده 

  سال اول ها در شروع نيمپرسشنامه ،كارشناسان مربوطه
منظور ارزيابي وضعيت تحصيلي دو هب 81-82تحصيلي سال
توزيع و جمع آوري دانشجويان سال تحصيلي گذشته نيم

براي پيشگيري از بروز مسائل اخالقي در گروه مورد . گرديد
مسئول امور كارشناس صورت اختصاصي توسط پرسشنامه به

اشت انجام آموزشي كه مسئوليت هدايت آنها را نيز بر عهده د
  .گرديد خودداري هادادهو از معرفي آنها در حين جمع آوري 

 اتنمر ميانگين براي مقايسه t در اين مطالعه از آزمون
 و شاهد استفاده شد كسب شده از پرسشنامه بين گروه مورد و

ارتباط بين بررسي براي مجذور كاي همچنين از آزمون 
 با 10-12و  10مشروطي، كسب نمره كمتر از متغييرهاي 
شاغل بودن و معدل كل  ،تأهلجنس، بومي بودن، متغييرهاي 

جهت تجزيه و تحليل از نرم . ديپلم دانشجويان استفاده گرديد
  . استفاده شد SPSSافزار 

يكي از مشكالت اجرائي در انجام طرح عدم مشاركت 
دانشجويان بود، كه براي رفع اين مشكل سعي گرديد با تنظيم 

كه اطالعات اين طرح  ت با اين دانشجويان و اينبرنامه مالقا
صورت گروهي تجزيه تحليل خواهد شد و كليه اطالعات به
در  نتايجحفظ خواهد شد و همچنين  هصورت محرمانهب

، شدخواهد گرفته كار همشكالت دانشجويان باز يري گپيش
  .فراهم شود ،انگيزه مشاركت آنها در طرح

  
  هايافته

درصد پسر  5/26 شركت كننده در مطالعه از بين دانشجويان
نفر دانشجويان  761د انتايج نشان د .درصد دختر بودند 5/73و 

دندانپزشكي ) درصد2/16(هاي پزشكي از دانشكده
بهداشت  ،)درصد5/35( مامايي پرستاري ،)درصد3/16(
در اين مطالعه  )درصد4/15(و پيراپزشكي ) درصد7/16(

 را 18ني معدل كل ديپلم باالتر از بيشترين فراوا. شركت نمودند
هاي پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي و دانشجويان رشته
دانشجويان داراي سهميه قبولي  درصد 4/87 .پرستاري داشتند

هاي نهادها و شاهد و و بقيه داراي سهميه) سهميه آزاد(مناطق 
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ايثارگر بودند كه بيشترين سهميه مربوط به سهميه شاهد 
  .بود) درصد9/5(

در طي دو  هانآ درصد 20از بين دانشجويان مورد مطالعه، 
 10داراي نمره كمتر از  حداقل در يك درس، سال مورد نظرنيم

مربوط  10بودند كه از اين تعداد بيشترين كسب نمره كمتر از 
و دانشكده دندانپزشكي ) درصد3/32(شكده بهداشت ندابه
از دانشجويان  )درصد 9/5(نفر 43. بوده است) درصد6/26(

سال يك يا دو نيم مورد نظر سال نيم 2مورد مطالعه در طي 
شكده ندا به بيشترين مشروطي مربوط .ندبودمشروط شده 

درصد مشروطي و كسب نمره  .بود )درصد 9/7(بهداشت 
روس در دو ترم مورد در يكي از د 12تا  10و بين  10كمتر از 

  .شان داده شده استن 1 نظر در جدول
سه ميانگين نمرات متغيرهاي مؤثر در يادگيري با توجه مقاي

در  12تا  10و نمره بين  10به مشروطي و كسب نمره كمتر از 
يكي از دروس شده نشان داد كه ميانگين نمره دانشجويان 

حداقل در يك  10مشروط شده و آنهايي كه نمره كمتر از 

درس كسب كرده بودند در دو عامل روش تدريس مدرس و 
 .داري كمتر بودطور معنيصيات فردي دانشجو بهخصو

همچنين ميانگين نمره دو متغيير روش تدريس مدرس و 
 10- 12مشكالت زيستي و تحصيلي دانشجوياني كه نمره 

  ).2 جدول(درس كسب كرده بودند، كمتر بود  در يكحداقل 
حداقل  10-12مقايسه مشروطي و كسب نمره كمتر از ده و 

دو ترم مورد نظر، نشان داد درصد اين  در يكي از دروس در
داري بيشتر از طور معنيسه متغير در دانشجويان پسر به

- 12و  10همچنين كسب نمره كمتر از . دانشجويان دختر بود
بين . طور معني داري بيشتر بوددر دانشجويان شاغل به 10

با متغير مربوط به وضعيت  تأهلبومي بودن و وضعيت 
درصد مشروطي، . اي وجود نداشترابطه تحصيلي دانشجويان

حداقل در يك درس در  10-12و  10كسب نمره كمتر از 
داري، طور معنيدانشجوياني كه معدل ديپلم آنها كمتر بود به

  )3ول دج. (بيشتر بود

  
  

  

  و حداقل در يك درس 10- 12 و 10ها به تفكيك كسب نمره كمتر از فراواني مطلق و نسبي دانشجويان دانشكده توزيع:1جدول شماره 
  تحصيليسال يك وضعيت مشروطي آنها در طي 

  دانشكده
  تعداد كل

  )درصد(

  مشروطيحداقل يك ترم   10- 12كسب نمره  10كمتر ازكسب نمره
  بلي

  )درصد(تعداد 
  خير

  )درصد(تعداد 
  بلي

  )درصد(تعداد 
  خير

  )درصد(تعداد 
  بلي

  )درصد( 
  خير

  )درصد(تعداد 
  116)3/94(  7)7/5( 71)7/57( 52)3/42( 96)0/78( 27)0/22(  123)2/16( پزشكي

  117)4/94(  7)6/5(  65)4/52( 59)6/46( 91)4/73( 33)6/26(  124)3/16( دندانپزشكي
  257)2/95(  13)8/4( 167)9/61(  103)1/38( 235)0/87( 35)0/13(  270)5/35(  مامايي پرستاري
  117)1/92(  10)9/7(  75)1/59( 52)9/40( 86)7/67( 41)3/32(  127)7/16( بهداشت

  111)9/49(  6)1/5(  71)7/60( 46)3/39( 101)3/86( 16)7/13(  117)4/15( پيراپزشكي
  718)1/94(  43)9/5( 426)0/56(  335)0/44( 606)0/80( 152)0/20(  761)100( جمع

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 اولشماره  سومدوره    هاي توسعه در آموزش پزشكيمجله گام

37 

 
   10-12نمره و  10كسب نمره كمتر از مشروطي،  دانشجويان به تفكيك يدداز مقايسه ميانگين نمرات عوامل مؤثر بر يادگيري  :2جدول 

 در يك سال تحصيلي حداقل در يك درس

  عوامل مؤثر بر يادگيري

  10- 12كسب نمره   10كسب نمره كمتر از   مشروطي
 خير

718=N 

 ميانگين

 بلي
43=N 

  ميانگين

نتيجه آزمون
t 

 خير
609=N 

  ميانگين

  بلي
152=N 

  ميانگين

نتيجه آزمون
t 

 خير

426=N 

  گينميان

  بلي
335=N 

  ميانگين

نتيجه آزمون
t 

  *013/0  83/3  00/4 *022/0  76/3 97/3 *014/0 56/3 95/3  روش تدريس مدرس
  201/0  71/3  79/3 558/0  71/3 77/3 087/0 52/3 77/3  روش ارزيابي مدرس
  454/0  88/3  95/3 075/0  78/3 95/3 127/0 68/3 93/3  منابع آموزشي دروس

  079/0  65/4  80/4 *024/0  55/4 78/4 *023/0 36/4 76/4  خصويات فردي دانشجو
  *034/0  17/4  56/3 488/0  04/4 82/3 954/0 86/3 88/3  مشكالت زيستي و تحصيلي دانشجو

  791/0  62/3  60/3 670/0  64/3 60/3 383/0 47/3 62/3  محيط آموزشي دانشجو
  800/0  42/3  40/3 864/0  40/3 41/3 527/0 51/3 41/3 سال برنامه ريزي آموزشي دانشكده براي نيم

  619/0  58/1  59/1 680/0  16/3 11/3 376/0 32/3 10/3 استاد راهنما و مشاور تحصيلي براي دانشجو
  دار آماريداراي اختالف معني :*

  
   عوامل مرتبطيك سال تحصيلي با توجه به در طي در يك درس حداقل  10- 12نمره  يا 10مشروطي، كسب نمره كمتر از مقايسه : 3جدول 

دانشجويان مورد مطالعهدر 

  عوامل مرتبط
  10- 12 كسب نمره  10كسب نمره كمتر از  مشروطي

  آزموننتيجه   درصد  آزموننتيجه  درصد آزموننتيجه درصد

  جنس
 4/9  پسر

٠٠٨/٠=P 
8/24 

٠٣٢/٠=P 
0/51  

٠١٣/٠=P 5/41 2/18 3/4  دختر 

  تأهلوضعيت 
 4/5  مجرد

٣٣۶/٠=P 
7/19 

٣٨٢/٠=P 
0/43  

١١٣/٠=P 6/49 4/21 8/6  تأهلم  

  وضعيت اشتغال
 1/3  شاغل

٢۶٩/٠=P 
2/29 

٠۴١/٠=P 
4/55  

٠٣۶/٠=P 0/43 1/19 9/5 غير شغل  

  بومي بودن
 9/6  بلي

١۶۶/٠=P 
8/21 

١٩۴/٠=P 
9/42  

٣۴٩/٠=P 7/44 9/18 9/4  خير  

   معدل كل ديپلم

12<  5/45 

٠٠١/٠=P 

5/54 

٠٠١/٠=P 

6/63  

٠٠١/٠=P 

99/13-12 4/13 8/41 6/71  
99/15 -14 5/5 8/22 4/52  
99/17 -16 9/5 6/16 1/42  
18>  6/1 9/14 1/33  
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، نشكده بهداشت در دروس زبان عموميدانشجويان دا
 12تا  10بيشترين نمره  ،و اصول هيدروليكرياضي، فيزيك 

و فيزيك ) n=13(در دروس رياضي و  )نفر 12تا  10بين (
)5=n(،  اندرا كسب نموده 10بيشترين نمره كمتر از .

، آناتومي تنه، دانشكده پرشكي در دروس بيوشيميدانشجويان 
و در دروس ) نفر 4-5( 12تا  10و آناتومي اندام بيشترين نمره 

 ، بيوشيمي)n=5(و فيزيوپاتولوژي قلب ) n=13(آناتومي 
)5=n ( و تاريخ اسالم)5=n(، را  10ين نمره كمتر از بيشتر

شكي در درس زدانشجويان دانشكده پيراپ. نمودندكسب 
در دروس فيزيك  و )نفر 4( 12تا  10فيزيك بيشترين نمره 

، بيشترين نمره كمتر از )n=3( و انگل شناسي) n=4(كاربردي 
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي در . اندرا كسب نموده 10

و بيوشيمي  )n=5(پزشكي  ، فيزيك)n=11(درس فيزيولوژي 
)4=n(  و در دروس بافت شناسي  12تا  10بيشترين نمره
)6=n( و جراحي )5=n( را كسب  10، بيشترين نمره كمتر از

پرستاري و مامايي در درس آمار  دانشجويان دانشكده. نمودند
 )n=4(و فيزيولوژي  )n=6(، زبان انگليسي )n=7(حياتي 

، زبان گليسيدروس زبان انو در  12تا  10 بيشترين نمره
، بيشترين نمره )سه نفر در هر درس( و آمار حياتي تخصصي
 .را كسب نمودند 10كمتر از 

 
  گيريبحث و نتيجه

و  معني عدم موفقيت در تحصيل بودهافت تحصيلي به
مشروط شدن دانشجويان نيز يكي از مصاديق افت تحصيلي 

ش انگيزه يكي از مسائلي كه در افت تحصيلي و كاه .است
است شرايط نامناسب يادگيري و نامناسب بودن  مؤثرفراگيران 

افت تحصيلي موجب  .)13،8(باشد هاي يادگيري ميروش
هاي اجتماعي و اقتصادي هاي آموزش عالي و زياناتالف هزينه

 ل آمده در آموزش ومعهاي بهبراساس پژوهش .شودمي
عوامل  ،خصوصيات معلم ،عوامل نظام آموزشي ،پرورش

محيط آموزشي و اجتماعي به درجاتي بر  ،فردي ،خانوادگي
  ).14( باشندمي مؤثرروي افت تحصيلي 

دهنده آن است كه نتايج همانند ساير مطالعات نشان
خود را مسائل  ياند علت مشروطدانشجوياني كه مشروط شده

 از جملهروش تدريس مدرس و خصوصيات فردي مربوط به
كه ضمن اين ،)16،15(دانند تحصيلي ميرشته عالقگي بهبي

دانشجوياني كه نمره حيطه روش تدريس مدرس در ميانگين 
 نيز كه آنهاست حاكي از آن ا) 4كمتر از( بودندمشروط نشده 

شامل عواملي چون تالش مدرسين در  ،روش تدريس مدرسين
اري ذگ تأثيرتفهيم مطالب درسي، اثر بخشي روش تدريس، 

پيوستگي  رعايت نظم و ،محور بودن-رروش تدريس، فراگي
ها و وسايل مطالب، ايجاد يادگيري فعال، استفاده از تكنيك

را تا حدي بر وضعيت تحصيل خود مؤثر  ،كمك آموزشي
روي  نوعي برعبارت ديگر اين مسئله آموزشي بهبه. انددانسته

گذار بوده  تأثيردانشجويان مشروط شده  اًهر دو گروه خصوص
چه ديگر گر. مثبت تلقي نگرديده است ،دانشجويانو از نظر 

  روي يادگيري دانشجويان اختالف  گذار بر تأثيرعوامل 
داري بين دو گروه دانشجويان مورد مطالعه نشان نداده معني

در گروه  روش تدريس مدرسنمره  است، اما ميانگين
 و دانشجويان مشروط شده كمتر از گروه مشروط نشده است

جز ميانگين خصوصيات فردي در دو گروه به لميانگين عوام
. در حد قابل قبول نبوده است )كه ميانگين آن قابل قبول است(

، موضوع ارائه خدمات راهنمايي تحصيلي براي اًخصوص
دانشجويان بيش از ديگر از عوامل آموزشي مؤثر بر روي 
وضعيت تحصيلي گزارش شده است كه اين نيازمند توجه 

  . بيشتري است
هاي يونسكو در همين زمينه اين نتايج با پژوهش در

گيري كار كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه مطابقت دارد كه به
هاي فعال هاي تدريس مناسب و استفاده از روشروش

با  .)17( شودآموزشي باعث جلوگيري از افت تحصيلي مي
  در  هايد اين يافتهأيهاي اين پژوهش و تتوجه به يافته

هاي كارگيري روشاز آنجا كه عدم به ،هاي ديگرپژوهش
الزم است كه  ،شودمناسب آموزشي باعث افت تحصيلي مي

اساتيد محترم جهت كاهش افت تحصيلي و مشروطي 
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، 18(ه نمايند دهاي مناسب آموزشي استفادانشجويان از روش
15،9.( 

 ،بديهي است، علت اصلي مشروطي دانشجويانگرچه 
در دروس دو ترم  10- 12و يا كمتر از  10كسب نمره كمتر از 

نظرات دانشجويان توجه به اماتحصيلي زمان مطالعه بوده است، 
در خصوص علت كسب نمرات از اهميت خاصي برخوردار 

بين نظرات دانشجويان درباره روش تدريس مدرسين،  .است
مندي به رشته تحصيلي و عالقه(خصوصيات فردي دانشجو 

و همچنين،  )راي مطالعه دروس مربوطهاحساس خود كفايتي ب
مسكن  روحي رواني،( دانشجويان مشكالت زيستي و تحصيلي

كسب نمره كمتر  با توجه به )تأهلاشتغال و  ،مالي يا خوابگاه،
داري وجود اختالف معني ،)افت تحصيلي( 10- 12و يا  10از 
به عبارت ديگر اين عوامل بر روي افت تحصيلي . شتدا

داشته كه با ديگر مطالعات مطابقت داشته است  دانشجويان اثر
عمل آمده نشان هاي بهدر اين زمينه پژوهش). 19،16،15،12(

هاي تدريس مناسب و استفاده از كارگيري روشدهد كه بهمي
تواند زمان يادگيري و دسترسي افراد به تكنولوژي آموزشي مي
براساس  .)1(كاهش دهد  درصد 28مطالب آموزشي را 

يونسكو نيز مشخص شده است كه عوامل فردي  هايسيبرر
عوامل مربوط به مدرس مثل روش تدريس و عوامل  نده،فراگير

از  ).17(بوده است  مؤثرسيستم آموزشي در افت تحصيلي 
بر افت تحصيلي نحوه ارزشيابي مدرسين  مؤثرديگر عوامل 

تواند نوع روش ارزشيابي تكويني در حين تدريس مي .باشدمي
در همين زمينه ). 9(باشد  مؤثرافت يا پيشرفت تحصيلي  در

دهد كه پژوهش انجام يافته در دانشگاه شيراز نشان مي
اش نيز بر خانواده و دانشجو مشكالت زيستي مثل ميزان درآمد

  ). 20( هستند مؤثرروي افت تحصيلي 
پژوهش شمشيري در دانشگاه علوم پزشگي  نتايج همچنين

عدم استفاده  ،نوع روش تدريس مدرسيننشان داد كه  همدان
 ،نامناسب بودن روش ارزشيابي ،آنها از وسايل كمك آموزشي

 بهوضع اقتصادي دانشجويان  عدم عالقه به رشته تحصيلي و

با نتايج  ،بوده است مؤثردر افت تحصيلي داري صورت معني
  ).14( ژوهش حاضر همخواني داردپ

طي و يا كسب نمره جنس و ميزان معدل ديپلم با مشرو بين
طوري به ،وجود داشتداري معنيارتباط  10-12يا  10كمتر از 

دختران بيشتر پسران دانشجو  ،و افت تحصيلي يمشروطكه 
اهدي ها از جمله بررسي زيگر پژوهشد. كندبيشتر تهديد مي

د كه بين خصوصيات فردي، اد در دانشگاه شاهد نيز نشان
و آگاهي اجتماعي دانشجو مشكالت خانوادگي، رشته تحصيلي 
 .)21(داري وجود دارد و پيشرفت تحصيلي رابطه معني

پژوهش شمس و همكاران در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
گرافيك، شخصيتي و نگرش ود كه بين متغيرهاي دمانيز نشان د

دانشجويان و مشروط شدن آنها رابطه وجود دارد و بين 
بومي بودن و نوع  تأهل يتوضع جنس ،متغيرهايي مثل سن

وضع اقتصادي، افسردگي، خستگي عصبي و عدم  ،سكونت
داري وجود داشته عالقه دانشجو به رشته تحصيلي رابطه معني

  ). 22(است 
 ارتباط روش تدريس، نحوه ارزشيابيگردد، وجود اضافه مي

و مسائل مربوط به منابع آموزشي شامل در دسترس بودن، مفيد 
يد بودن منابع تعيين شده توسط بودن تكاليف درسي و مف

اساتيد با معدل كل تحصيلي و انطباق آن با تحقيقات كالج 
  رويال بر روي دانشجويان در رابطه با استفاده از منابع 

دهد نها به منابع آموزشي نيز نشان مياي و دسترسي آكتابخانه
كه بين دسترسي دانشجو به منابع آموزشي و جلوگيري از افت 

ارتباط با خصوصيات  در ).23(بطه وجود دارد تحصيلي را
مدرس، پژوهش اميني و همكاران در دانشگاه علوم پزشكي 

هاي مهم مدرس خوب دهد كه يكي از ويژگيلرستان نشان مي
ي تدريس بوده و نوع روش هاآشنايي مدرس با انواع روش

  ).24(باشد مؤثرپيشگيري از افت تحصيلي  تواند درتدريس مي
ي علوم پزشكي هادانشگاهژوهش پورحيدري در پ نتايج

محيط  ،دهد كه برنامه ريزي آموزشيشهد و شاهرود نشان ميم
آموزش و نحوه ارزشيابي اساتيد روي كيفيت آموزشي و 

در اين  ).25(ي دارد مؤثر جلوگيري از افت تحصيلي نقش
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نحوه تدريس دروسي كه  در موردمورد توجه و بررسي بيشتر 
ند و بود كسب نموده 12-10آن نمره كمتر از  دانشجويان در

  مطالعه بر اساس اصول تكنولوژي آموزشي براي تدوين 
تر از  برداري كارامنظور بهرههتر بهاي آموزشي مناسبروش

تا دانشجويان نتايج بهتري از ضرورت دارد تالش مدرسين 
  .ها ببرندبرگزاري كالس

ي دانشجويان در هاطور كه اشاره شد توجه به ويژگيهمان
پژوهش درخشان و  .دارد ثيرأت افت تحصيلي آنها از پيشگيري

نشان داده است نيز همكاران در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
و نوع  تأهلكه بين شرايط فردي دانشجويان مثل سن وضع 

، لذا، )12(افت تحصيلي رابطه وجود دارد  سهميه پذيرش و
ها ود هنگام در دانشگاهشيار و زوايجاد يك سيستم آموزشي ه

از نظر شرايط فردي مؤثر بر  را دانشجويانضرورت دارد تا 
اقدامات  نمايند وشناسايي  و غربالگري افت تحصيلي

اي در مورد افت پيشگيري كننده آموزشي و فوق برنامه
برنامه ريزي و اجرا  را عدم پيشرفت تحصيلي آنها ياتحصيلي 

نامه ريزي نيازمند همكاري درون اين بر ،رسدنظر ميبه. نمايند
ها و بين آموزش دانشگاه، دانشكده يعني بخشي در دانشگاه

   ).26،19( بخش دانشجويي و فرهنگي است
و داشتن  10- 12 ،10 كمتر ازنمره كسب بين ارتباط مثبت 

اي و گيري دانشجويان از خدمات مشاورهمعدل مناسب با بهره
اهنما از نظر دانشجويان راهنمايي تحصيلي از طرف اساتيد ر

شايد دامنه اين مسئله هم در . باشدبسيار قابل توجه مي
و  بودهچگونگي ارتباط بين اساتيد و دانشجويان در كالس مهم 

اي و راهنمايي به هم در نحوه ارائه خدمات مشاوره
اي در در همين زمينه پژوهش هزاوه. باشدنهفته  ،دانشجويان

دهد كه دانشجويان به ن نشان ميدانشگاه علوم پزشكي همدا
راهنمايي و مشاوره مناسب نيازمند هستند و ارائه مناسب آن 

مندي دانشجويان و جلوگيري از افت تحصيلي باعث رضايت
  آموزش اساتيد پيرامون مشاوره و راهنمايي  .)27( گرددمي
تواند مهارت اساتيد را در ارائه مشاوره و راهنمايي افزايش مي

مندي بيشتر مينه ارتباط بهتر با دانشجويان و رضايتداده و ز

و  (Bearden) بيردن پژوهش نتايجر طبق ب .آنها را فراهم آورد
عدم ارتباط مطلوب بين استاد و دانشجو باعث افت  ،همكاران

  ).28(شود تحصيلي مي
روش  ،هاي اين پژوهش مشخص شدباتوجه به يافته

ت زيستي و ، مشكالتدريس مدرسين، خصوصيات فردي
بر روي مشروط  ،دانشجويان تحصيلي، جنس، و معدل ديپلم

 :شودپيشنهاد ميلذا  ،داشتهر يثتأ آنهاشدن يا افت تحصيلي 

هاي تدريس مختلف توجيه شده و از روشاساتيد نسبت به
 . گيري نمايندها بهرههاي تدريس متنوع در كالسروش

ده و زمينه منابع آموزشي كافي براي دانشجويان فراهم ش
 .دسترسي آنها به اين منابع تسهيل شود

عنوان يكي از شرايط ورود به دانشگاه در نظر ديپلم بهمعدل 
 .گرفته شود

براي دانشجويان امكانات رفاهي بيشتري فراهم شود تا آنها 
مجبور به اشتغال در زمان تحصيل نباشند و مشكالت زيستي 

 .كمتري داشته باشند

رفاهي سعي شود مشكالت زيستي  با افزايش امكانات
  .دانشجويان كاهش يابد

با تقويت روابط اساتيد و دانشجويان و افزايش سطح 
مندي دانشجويان زمينه رضايت ،ايخدمات راهنمايي و مشاوره

  .از دانشگاه و ارتقاء وضع تحصيلي آنها فراهم شود
  

  سپاسگزاري
ويان خصوص دانشجهبدينوسيله از همه همكاران محترم و ب

گرامي كه با مشاركت صميمانه خود امكان اجراي اين پژوهش را 
خداوند متعال را براي . گرددميفراهم آوردند تشكر و قدرداني 

  :قدر عبارتند ازاين افراد گران. ار هستيمزگاعطاي اين نعمات شكر
  دمات بهداشتي دانشگاهخاعضاي محترم گروه 

  وزش دانشگاهاعضاي محترم مركز مطالعات و توسعه آم
اعضاي محترم كميته پژوهش در آموزش مركز توسعه و شوراي 

  پژوهش دانشگاه
و كارشناسان آموزشي ها دانشكدهآموزشي محترم معاونين 
  هادانشكده
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