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  مقاله پژوهشي

  از دیدگاه دانشجویان دانشکده  بر افت تحصیلی مؤثربررسی عوامل 
  1390پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 

  
  *٥له جبارينصرا، ٤ليلي رحمت نژاد، ٣يوسف محمدپور، ٢نرجس کاظمي، ١بهلول رحيمي

  

 12/06/1392تاریخ پذیرش  10/04/1392تاریخ دریافت 
 چکيده 

بر افت تحصیلی  مؤثراین مطالعه با هدف بررسی عوامل . شودیمافت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکالت مهم در آموزش عالی محسوب : پيش زمينه و هدف
  . از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ارومیه انجام شد

بـه صـورت    نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشـگاه علـوم پزشـکی ارومیـه     165تحلیلی است که در آن  -این مطالعه از نوع توصیفی: هاروشمواد و 
هوشبري و اتاق عمل ، فناوري سالمت، علوم آزمایشگاهی، رشته تحصیلی دانشجویان شامل رادیولوژي. انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند ياخوشه يریگنمونه
گردید و با استفاده  يآورجمعپژوهشگر ساخته  ياپرسشنامهافت تحصیلی به وسیله  مؤثرمشخصات دموگرافیک و دیدگاه دانشجویان در رابطه با عوامل . بودند

  . ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتم 16نسخه  SPSS افزاراز نرم 
بـر افـت    مـؤثر عوامـل   نیترمهم .)=p 005/0بود ( هارشتهتحقیق نشان داد افت تحصیلی در بین دانشجویان رشته هوشبري بیش از سایر  يهاافتهی: هاافتهي

در بررسـی دیـدگاه    طـور نیهمـ . ) بـود =p 003/0و میزان سـاعات مطالعـه طـی روز (   . )=p 00/0وضعیت اقتصادي خانواده (، تحصیلی از دیدگاه دانشجویان
بلکه دانشجویان عوامـل خـانوادگی و اقتصـادي را نیـز در افـت تحصـیلی دخیـل        ، ي با افت تحصیلی داشتنددارمعنیدانشجویان نه تنها علل آموزشی ارتباط 

 . )<P 05/0(دهدینمو وضعیت شغلی آنان نشان  تأهلوضعیت ، ه دانشجویان با سني بین دیدگادارمعنیبه عالوه نتایج ارتباط . دانستندیم

توجه بیشتر به محتواي . میزان ساعات مطالعه و علل آموزشی از عوامل افت تحصیلی هستند، وضعیت اقتصادي خانواده، فردي يهایژگیو: يريگجهينتبحث و 
جاري مراکز آموزش عالی کشور جلوگیري و  يهانهیهزعالوه بر پیشگیري از افت تحصیلی دانشجویان از اتالف وقت و ، عوامل مرتبط با آموزش دهنده، آموزشی

  . شودیمسبب بهبود و توسعه سیستم آموزش کشور 
  عوامل خانوادگی، دیدگاه دانشجویان، افت تحصیلی :هاواژهکليد 

  
  614-621 ص، 1392آبان ، 49پی در پی ، هشتمشماره ، دوره یازدهم، مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

   0441 -2752300: تلفن، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پیراپزشکی: مکاتبهآدرس 
Email: njabbarimp@gmail.com 

  

                                                
  دکتري تخصصي انفورماتيک پزشکي عضو هيات علمي دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ١

  ریکارشناس ارشد آموزش پرستا ٢
  ي و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميهعضوهيات علمي دانشکده پرستار ،مربي، كارشناس ارشد پرستاري 3
  ، عضوهيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميهيي، كارشناس ارشد مامابیمر ٤
  (نويسنده مسئول)دكتري تخصصي فيزيك پزشكي عضو هيات علمي دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٥

  مقدمه
از جمله وظایف اصلی  مؤثرتربیت نیروي انسانی کارآمد و 

دانشــجویان هــر دانشــگاه گــردد. یمــمحســوب  هــادانشــگاه
که توجه بـه   روندیمگران قدر هر کشور به شمار  هايیهسرما

پژوهشـی و فرهنگـی بسـیار حـایز     ، از نظر علمی هاآنتربیت 
صحیح در آموزش و پرورش آنـان   ریزيبرنامهاهمیت است و 

برابر تحقیقات آید. یمنیز به شمار  هادانشگاهاز وظایف اصلی 
درصـد از دانشـجویان دانشـگاه علـوم      12حـدود  ، انجام شده

پزشـکی در طـی تحصـیل خــود حـداقل یـک تـرم مشــروط       

که این وضعیت نه تنها دانشجویان را از نظـر روحـی    شوندیم
را  هـا آناز نظر پیشرفت تحصـیلی  بلکه  نمایدیمدچار مشکل 

بـه  دهـد،  یمـ در معرض خطر محرومیت از تحصیل نیـز قـرار   
طوري که ممکن است شـرایط جبـران ایـن مشـکل آموزشـی      

ــراي دانشــجو میســر نشــود و همچنــین  ــل در ، ب موجــب خل
، برداري مطلوب از اصول علمی براي تربیت نیروي انسانیبهره

ــب ن   ــز موج ــالی و نی ــانی و م ــابع انس ــاعی من ــایتی اجتم ارض
 تواندیممشروطی و نیز افت تحصیلی دانشجویان . )1,2(گردد

 .علل و عوامل گوناگونی داشته باشد



 ۱۳۹۰پزشکي اروميه سال بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم 
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انجـام گرفتــه در زمینـه وضــعیت    نتـایج حاصـل از مطالعــات  
ــونگی    ــد چگ ــجویان موی ــیلی دانش ــأثیرتحص ــل   ت ــل از قبی عوام

مداخلـه گـر در رفتارهـاي     یشناختروانو  کیدموگراف يهایژگیو
در پیشـگیري از شکسـت    توانـد یمـ تحصیلی دانشجویان است که 

 توانیمتحصیلی و بهبود کیفیت آموزش مورد توجه قرار گیرند و 
بنـدي  را به صورت تحلیلی و به قـرار ذیـل طبقـه    مؤثراین عوامل 

  : نمود
  : عوامل جمعیتی

  . تأهلوضعیت ، عالقه به رشته، سوابق تحصیلی، جنس، سن
، محـل زنـدگی  ، جایگاه اقتصادي و اجتمـاعی از قبیـل شـغل    

خـانواده شـاهد و ایثـارگر و    ، توانایی مـالی فـرد  ، تحصیالت والدین
  .  ...داشتن مسئولیت خانواده و

وضــعیت ، عوامــل آموزشــی شــامل ســاعات مطالعــه دانشــجو
  )3,4( ...تحصیلی دانشجو و

افت تحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل بـوده کـه بـا    
طـوالنی شـدن   ، تکـرار درس ، معیارهاي مختلفی نظیـر مشـروطی  

. قابل بررسی است ...ترك تحصیل و، انصراف، اخراج، مدت تحصیل
در هر نـیم سـال    12ل کمتر از مشروطی به عبارت بهتر اخذ معد

سـایر   غالبـاً تحصیلی یکی از مصادیق مهم افت تحصـیلی اسـت و   
ــه وقــوع آن منجــر    ــا ب ــا از مشــروطی ناشــی شــده و ی معیارهــا ی

 . )5(شوندیم
بـه  افت تحصیلی است که ، ام آموزشییکی از مشکالت هر نظ

خـانواده و  ، مستقیم و غیر مستقیم خسارات زیادي را به فـرد  طور
  . )7, 6(سازدیمجامعه وارد 

به منظور پیشگیري از این عوارض نـامطلوب و در بسـیاري از   
وجود سیستم آموزشی که بتواند دانشجویان ، موارد غیرقابل جبران

ضـروري بـه نظـر    ، در معرض خطر را غربالگري و شناسایی نمایـد 
زیرا با شناسایی به موقـع دانشـجویان در معـرض خطـر و      رسدیم

همکاري درون بخشی واحدهاي آموزشی و دانشـجویی و فرهنگـی   
. گردیـد  هـا آنموجب ارتقاي وضع تحصیلی  توانیم هادانشگاهدر 

، بدیهی است کـه الزمـه شناسـایی دانشـجویان در معـرض خطـر      
ت تحصـیلی و  افـ . شناسایی عوامل مرتبط با افـت تحصـیلی اسـت   

بـه منظـور شناسـایی    . باشـد یمـ عوامل متعـدد   از متأثرمشروطی 
، عوامل مرتبط با افت تحصـیلی از جملـه مشخصـات دموگرافیـک    

متعـددي   يهـا پـژوهش  ...معیارهـاي پـذیرش و  ، پیشینه تحصیلی
  . )10-8, 5(صورت گرفته است

با توجه به موارد فـوق بایـد بیـان داشـت کـه افـت تحصـیلی        
دانشجویان نه به عنوان یک مشکل شخصی بلکـه بـه عنـوان یـک     

اساسـی   يهاگاممشکل اجتماعی بوده و باید براي حل این مشکل 
برداشت زیرا مسـایل ناشـی از آن در آینـده گریبـان گیـر جامعـه       

 يهـا دانشگاهیلی دانشجویان افت تحص، اما در این بین. خواهد شد
علوم پزشـکی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت زیـرا اگـر ایـن         
دانشجویان داراي تحصیالت خـوبی نباشـند بـه خـاطر حساسـیت      
شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعه ایـن مشـکل بـه صـورت     

کـه ایـن دانشـجویان     ياگونـه به ، حیاتی خود را نشان خواهد داد
ی در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی نیـز  متعاقب افت تحصیل

را از خود نشان خواهند داد کـه در برخـی مـوارد     عملکرد ضعیفی
  . این عملکرد ضعیف غیر قابل جبران خواهد بود

افت تحصـیلی و بـا در نظـر گـرفتن      مسئله تیاهمبا توجه به 
مطالب فوق و با توجه به نبود اطالعات در مورد علل عدم موفقیت 

این مطالعـه بـا   ، پیراپزشکی ارومیه يهارشتهتحصیلی دانشجویان 
هدف افت تحصیلی دانشـجویان دانشـکده پیراپزشـکی ارومیـه در     

  . انجام پذیرفت 1390سال 
  

  هاروشمواد و 
بر  1390تحلیلی در سال  -از نوع توصیفیاین مطالعه مقطعی 

 7تـا   4 يهـا ترمنفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی  165روي 
فناوري سالمت ، اتاق عمل، هوشبري، علوم آزمایشگاهی يهارشته

بـه صـورت    يریگ. نمونهو رادیولوژي دانشگاه ارومیه انجام پذیرفت
 سـؤاالت کـه حـاوي    ياپرسشـنامه ابتـدا  . تصادفی ساده انجام شد

، مقطـع تحصـیلی  ، رشـته تحصـیلی  ، جـنس ، مختلف از جمله سن
، معدل دیـپلم ، سهمیه قبولی در دانشگاه، مشروطی يهاترمتعداد 
، میـزان تحصـیالت والـدین   ، دارا بودن شغل اضـافی ، و تجرد تأهل

فاصله بـین اخـذ دیـپلم و    ، خود يرشتهعالقه به ، وضعیت مسکن
طالعـه و حضـور در کـالس بـدون اینکـه      روش م، ورود به دانشگاه

دانشجو نـام خـود را ذکـر نمایـد توسـط پژوهشـگران تهیـه و بـه         
پرسشنامه از دو بخش کلی تشـکیل شـده   . دانشجویان ارائه گردید

بود که بخش اول حاوي اطالعات دموگرافیک بود و بخش دوم که 
محتواي پرسشـنامه  . پرداختیمدانشجویان  يهادگاهیدبه بررسی 

توجه به مطالب علمی موجـود در کتـب و مقـاالت و بـر اسـاس      با 
اعتبـار محتـوا و   ، جهت روایی ابزار. چارچوب پنداشتی تهیه گردید

نفـر از   20تصـادفی توسـط    به صورتجهت پایایی آن پرسشنامه 
. بدسـت آمـد   درصد75دانشجویان تکمیل گردید و آلفاي کرونباخ 

بر افت  ، مؤثرعواملدر این پژوهش دیدگاه دانشجویان در خصوص 
 حیطـه مـورد مطالعـه    شـش در . تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت

محـیط آموزشـی و عوامـل    ، آموزش گر، فراگیر، (عوامل خانوادگی
الزم به ذکر است که قبل از انجـام مطالعـه از   . اجتماعی اقتصادي)

رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق بر اساس مصوبات کمیته  هانمونه
. پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اخـذ گردیـد  اخالق شوراي 

و بـا   SPSS افـزار نـرم از طریق  هادادهاطالعات  يآورجمعپس از 



 بهلول رحيمي، نرجس کاظمي، يوسف محمدپور، ليلي رحمت نژاد، نصرااله جباري
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مستقل مورد تجزیه  tآمار توصیفی و ، آماري يهاآزموناستفاده از 
    . و تحلیل قرار گرفتند

  هاافتهی
و میانگین معدل  78/17در این مطالعه میانگین معدل دیپلم 

. بـود  36/16تحـت بررسـی    يهـا نمونـه واحدهاي گذرانـده شـده   
ــه     ــن مطالع ــده در ای ــرکت کنن ــجویان ش ــنی دانش ــانگین س  می

ــود  5/1±28/21 ــال ب ــع   . س ــه در مقط ــورد مطالع ــجویان م دانش
 . کردندیمکارشناسی تحصیل 

  

  مختلف شرکت کننده در پژوهش يهارشتهفراوانی و درصد دانشجویان در ): ۱جدول شماره (

 درصد تعداد رشته تحصیلی

 %7/26 44 رادیولوژي

 %9/33  56 علوم آزمایشگاهی

 %2/21 35 فناوري سالمت
 %1/9 15 هوشبري

 %1/9 15 اتاق عمل

  
بیشترین  کردندیمدانشجویانی که در رشته هوشبري تحصیل 

دانشکده پیراپزشکی  يهارشتهمیزان افت تحصیلی را در بین سایر 
الزم به ذکر است افت تحصیلی دانشـجویان  . ) =p 005/0داشتند(

 طـور نیهمـ . محاسـبه گردیـده اسـت    هاآنبا توجه به افت معدل 
وضعیت اقتصادي ضعیف خانوار بر روي افت تحصیلی دانشـجویان  

در ضمن میزان ساعات مطالعـه در طـی روز   . )=00/0p( بود مؤثر
ي با افـت تحصـیلی دانشـجویان در ارتبـاط     دارمعنینیز به صورت 

  . )=003/0Pبود(
در بررسی دیدگاه دانشجویان مشخص شد کـه نـه تنهـا علـل     

دو گروه داراي افت تحصیلی و بدون  ي دردارمعنیآموزشی ارتباط 

بلکـه عوامـل خـانوادگی و وضـعیت اقتصـادي      . افت تحصیلی دارند
  . باشندیم مؤثرخانواده نیز بر افت تحصیلی 

ترین علـل افـت تحصـیلی را مربـوط بـه      مؤثراکثر دانشجویان 
 يهاتیفعال) عالقه ضعیف به درصد8/75تمرکز ضعیف در کالس (

ــی( ــد9/46پژوهش ــی   ) درص ــه پژوهش ــعیف در حیط ــت ض  فعالی
) درصـد 2/61) نگرش ضعیف نسبت به اسـاتید دوره ( درصد5/48(

) انتظـارات نابجـاي   درصـد 6/63تسلط علمی ضعیف اسـاتید دوره( 
و وضــعیت ، )درصـد 6/43و تزریــق تفکـرات تحمیلــی(  هـا خـانواده 

  . ) بیان کردنددرصد7/32اقتصادي خانوار(

  

  توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهاي مورد پژوهش و ارتباط آن با افت تحصیلی): ۲ماره (جدول ش

 متغیر
 افت تحصیلی

P-value 
 ندارد(فراوانی) دارد(فراوانی)

 رشته تحصیلی

  رادیولوژي
  علوم آزمایشگاهی
  فناوري اطالعات

  هوشبري
 اتاق عمل

24  
20  
24  
3  
6 

20  
36  
11  
12  
9 

005/0* 

 جنس
  دختر
 پسر

54  
23 

64  
24 

932/0 

  
  سهمیه قبولی

 

  1منطقه 
  2منطقه 
  3منطقه 

 شاهد و ایثارگران

3  
54  
19  
1 

4  
68  
15  
1 

567/0 
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 متغیر
 افت تحصیلی

P-value 
 ندارد(فراوانی) دارد(فراوانی)

  
  ترم تحصیلی

  
 

  چهار
  پنج
  شش
 هفت

33  
9  
27  
8 

32  
4  
44  
8 

164/0 

 تأهلوضعیت 
  متأهل
 مجرد

69  
8 

83  
5 

597/0 

 وضعیت مسکن
  خوابگاه

 غیر خوابگاه
63  
13 

69  
19 

610/0 

 مطالعهنوع 
  ریزيبرنامهبا 

 ریزيبرنامهبدون 

18  
59 

23  
65 

798/0 

  
  میزان مطالعه در روز

 

  کمتر از یک ساعت
  یک تا سه ساعت

 بیشتر از سه ساعت

52  
23  
2 

54  
26  
8 

037/0 

 داشتن شغل اضافی
  دارد
 ندارد

8  
69 

4  
82 

095/0 

  وضعیت اقتصادي خانواده
 

  خوب
  متوسط
 ضعیف

25  
47  
6 

20  
62  
5 

00/0* 

  
  بر افت تحصیلی از دید دانشجویان به تفکیک جنسیت مؤثرمقایسه میانگین نمرات عوامل ): ۳جدول شماره (

 افت تحصیلی بر مؤثرعوامل 
  دختر

 118: تعداد
  پسر
 47: تعداد

 tنتیجه آزمون 

 *004/0 85/1 1/2 تمرکز ضعیف در کالس

 64/0 34/2 24/2 عالقه ضعیف به رشته تحصیلی

 10/0 04/2 57/2 به آینده شغلینگرش بدبینانه 
 *02/0 34/2 72/3 پژوهشی يهاتیفعالعالقه ضعیف به 

 *00/0 06/2 75/2 فعالیت ضعیف در حیطه پژوهشی

 9/0 12/3  15/3 رابطه کلی ضعیف با دوستان
 *03/0 08/2 46/2 نگرش کلی ضعیف نسبت به اساتید دوره

 84/0 14/2 18/2 شیوایی ضعیف بیان اساتید دوره-میزان رسایی

 60/0 02/2 11/2 روش تدریس ضعیف اساتید دوره
 58/0 19/2 30/2 تسلط علمی ضعیف اساتید

 *04/0 27/2 66/2 میزان رضایت ضعیف از رعایت مسایل اخالقی توسط اساتید دوره

 33/0 72/2 55/2 ت استاندارد توسط اساتیدسؤاالمطرح نکردن 
 *00/0 38/2 00/3 و تزریق تفکرات تحمیلی هاخانوادهانتظارات نابجاي 

 *05/0 85/2 22/3 وضعیت ضعیف اقتصادي خانوار

   
  يریگجهینتبحث و 

نظـام آموزشـی بـه عنـوان ماشـین یـا       ، در رویکردهاي علمی
کیفیـت   بـر اسـاس  که در آن باید فراگیران  شودیمصنعتی تصور 

بازده مورد انتظار حاصـل   که یصورتمورد انتظار تحول یابند و در 
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  . ردیگیمنشود در قالب شکست و اتالف منابع آموزشی قرار 
و نظـرات   هـا دگاهیـ د، در مورد دالیل و عوامل افـت تحصـیلی  

و اندیشمندان این حوزه ارائه گردیده  نظرانصاحبمختلفی توسط 
وجـود   از عوامـل  يامجموعـه معناي این سخن آن است که . است

دارند که باعث افت تحصیلی و به تبع آن اتالف منابع انسانی و غیر 
از این منظر براي یافتن علل افـت  . گردندیمانسانی نظام آموزشی 

 اضـطراب ، هوش، هدف، تحصیلی باید عوامل مختلفی نظیر انگیزه
میزان ، تجهیزات و فرهنگی خانوادهامکانات و ، ریزيبرنامه، امتحان

  . )12, 11(را مورد توجه قرار داد ...عزت نفس و
بر افت  مؤثرحاضر هدف آن بوده است که عوامل  يمطالعهدر 

تحصیلی دانشجویان گروه پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
  . مورد بررسی قرار گیرد

ل دموگرافیـک بـر افـت    نتایج مطالعه حاضر نشان داد کـه علـ  
این نتیجه در حالی به . گذاردینمزیادي  تأثیرتحصیلی دانشجویان 

دست آمد که در مطالعات مشابه عکس این نتیجه کسب شده بود 
و سواد و شغل والـدین   تأهلوضعیت ، و فاکتورهاي همچون جنس

. )15-13(شناخته شـده بـود   مؤثربر افت تحصیلی دانشجویان  ...و
نتیجه مطالعه علیخانی و همکاران  مشابه نتایج مطالعه حاضر است 

نتایج تحقیـق آرکامبالـت و   . )16(باشدیمو مغایر با سایر مطالعات 
نشان داد که بیشتر دانشجویان دچار افت تحصیلی دختر  همکاران

در بررسی که بـر روي وضـعیت تحصـیلی دانشـجویان     . )17(بودند
دانشکده پیراپزشکی ارومیـه انجـام شـد رابطـه افـت تحصـیلی بـا        

  . )=P 932/0نبوده است( دارمعنیجنسیت 
ت همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که دانشـجویان بـا افـ   

. در سطح ضعیفی بـود  هاآن يخانوادهوضعیت اقتصادي ، تحصیلی
تحقیقاتی کـه در مـورد پایگـاه اقتصـادي دانشـجویان و پیشـرفت       
تحصیلی انجام شده نتـایج مشـابه نتـایج مطالعـه حاضـر را نشـان       

نشـان دادنـد کـه دانشـجویانی کـه از       هـا پـژوهش برخی از . دادند
د تحصــیلی ضــعیف طبقــه پــایین هســتند عملکــر يهــاخــانواده

نشـان داد   2002در سـال   1پـژوهش زاپـاال   يهـا افتهی. )18(دارند
سـطح پـایین اقتصـادي هسـتند کمتـر       يهـا خانوادهکسانی که از 

و نسبت به تحصیل نگرش منفـی دارنـد و زودتـر     کنندیممطالعه 
یگـاه اقتصـادي   بـه نظـر شـمید پا    .)19(کننـد یمـ ترك تحصـیل  

باعث افت تحصیلی شود امـا نقـش ایـن     تواندیماجتماعی ضعیف 
عامل براي همه موارد افت تحصیلی قابل توجیه نیست بـه عبـارت   

چیز  هاخانوادهدیگر براي برخی از موارد علت افت تحصیلی در این 
  . )20(دیگري است

همچنین مطالعه حاضـر نشـان داد میـزان افـت تحصـیلی در      
ــجویان  ــتهدانش ــایر   يرش ــیش از س ــبري ب ــتههوش ــارش ــود ه  ب

                                                
1 Zappala 

)005/0p=(.  برخالف نتایج مطالعه حاضر  خیرخواه يمطالعهنتایج
علـوم   يهـا رشـته نشان داد بیشترین افت تحصیلی به ترتیـب بـه   

 توانـد یمـ کـه  . آزمایشگاهی و مـدارك پزشـکی اختصـاص داشـت    
تـدریس و ارزشـیابی را نشـان     يهـا وهیشـ احتمالی در  يهاتفاوت

  . )9(دهد
دانشـجویان در یـادگیري و    يمطالعهبا توجه به این که روش 

 يهـا مهارتاست و فرایند حاصل در  مؤثر هاآنپیشرفت تحصیلی 
در . نقـش دارد  هاآنشناختی و عملی و در نهایت سرنوشت شغلی 

دانشجویان میزان مطالعه یشـان طـی    درصد2/64حاضر  يمطالعه
است  ییهاهیسرمازمان یکی از بهترین . روز از یک ساعت کمتر بود

 هـا آن نیتـر مصـرف بی  تواندیماختیار دارد و در عین حال که در 
در مطالعه راوري و همکـاران مشـخص شـد کـه اغلـب      . )21(باشد

مـدونی بـراي مـدیریت     يبرنامهدانشجویان در طول ترم تحصیلی 
ذرانـدن واحـدهاي   با این حال موفق به گ. زمان مطالعه خود ندارند

که این موضوع به این دلیـل   شوندیمخوب  نسبتاًدرسی با معدل 
 ينمـره ، است که در حال حاضر تنها مالك ارزشیابی دانشـجویان 

و دانشـجویان بـا صـرف     باشـد یمـ حاصـل از امتحـان    يشدهاخذ 
دلیلی ندارد  عتاًیطبو  رسندیممد نظر خود  ينمرهحداقل وقت به 

ت زمان خود تالش و همت بیشتري بـه خـرج   که در جهت مدیری
  . )22(دهند

نشـان   هـا پژوهشاین پژوهش و سایر  يهاافتهیکه  طورهمان
ي افت تحصیلی یک معضل مهم و چندوجهی است و برا، دهندیم

تاکید . پیشگیري از آن بایستی به نقش عوامل متعدد توجه داشت
همـه بایـد    شناسانروانمشاوران و ، معلمان، شده است که والدین

شناسـایی  . پیشگیرانه مشارکت جدي داشـته باشـند   يهابرنامهدر 
یک گام  هاآندانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی و کمک به 

  . )23(شودیماساسی محسوب 
بـر افـت    مـؤثر نتیجه مطالعه حاضـر حـاکی از تعـدد عوامـل     

دانشکده پیراپزشکی ارومیه است که پیشنهاد  انینشجوداتحصیلی 
با بررسی دقیق تر و مطالعات بیشتر و همچنـین بـازنگري    شودیم

ي جهـت  مـؤثر  يهاگامبر پیشرفت تحصیلی  مؤثرعوامل آموزشی 
  . آموزشی برداشته شود يوربهره

  
  تقدیر و تشکر

این پژوهش تحـت عنـوان طـرح تحقیقـاتی توسـط معاونـت       
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تصویب و حمایت مالی شده ، پژوهشی

 يسپاسـگزار که بدین وسـیله از مسـووالن محتـرم مربـوط     ، است
  . شودیم



 ۱۳۹۰بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه سال 
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1392 آبان، 49م، پی در پی شتههم، شماره ازدیدوره  619

References: 

1. Nemati H. Premises of educational technology. 

Mashhad: Jahad University published; 1989.P. 

47-2.  

2. Hazavehei SMM, Fathei Y, Shamshirei M. Study 

on the causes of students academic probation in 

Hamedan University of Medical Sciences, 2001-

2002. Strides in Development of Medical 

Education. J Med Educ Dev Cent Kerman Uni 

Med Sci 2006; 1 (3): 33-42.  

3. Mjdodin A. The survey of educational decline in 

Ahvaz University. (Dissertation). Ahvaz: Ahvaz 

University; 1996.  

4. Dehghani MR, Talebian E, Zareshahi R. The 

concept of educational achiement and its effective 

factors according to the overseas graduates point 

of view: a qualitative study. strides Dev Med 

Eeduc 2009; 6(2): 99-109.  

5. Motlagh M, Elhampour H, Shakurnia A. Factors 

affecting students academic failure in Ahvaz 

Jundishapour University of Medical Scinces in 

2005. Iran J Med Educ 2008; 8(1): 91-9.   

6. Khadivzade T. Shakheshaye ofte tahsili va 

avamele moasser bar an dar daneshjouyane 

parastari va mamaiye olume pezeshkiye mashhad. 

Res med Sci 2003; (10): 72.  

7. Tovar E, Simon MA. Academic probation as a 

dangerous opportunity: factors influencing 

diverse College students' success. Community 

College J Res and Practice 2006; 30(7): 547-64.  

8. Meshkani Z. High school achievement as a 

predictor for university performance. J Med Educ 

2005; 5(1): 11-2.  

9. Edalatkhah H, Jahangiri S, Babazadeh M, Amini 

F, Hashimlir M. Vaze Ayate tahsiliye 

danshamokhtegane daneshgahe olum pezeshkiye 

Ardebil. Iran J Med Educ 2005; 5(2): 193-5.  

10. McCarey M, Barr T, Ratttay J. predictors of 

academic performance in a cohort of pre-

redistration nursing students. Nurse Educ Today 

2007; 27(4): 357-64.  

11. Tamanay fard M. The survey of some factors 

effected between student with educational 

decline. J shahed UNi 2007;(24): 147.  

12. Schmid C. Abell P. Demographic risk factors, 

study patterns, end campus involvement as related 

to student success among Guilford technical 

community college students. Com Coll Review 

2003; 31 (1): 1-16.  

13. Nazari R, Sharif Nia H. Investigating the causes 

of nursing students'drop out 2010. J Babol Univ 

Med Sci 12 (1): 90-4.  

14. Dehbozorgi Ghr, Mooseli Ha. Survey on dropout 

risk factors among medical students. J Shriaz Med 

Sci 2003; (1): 74-8.  

15. Huitt W. self- concept and self-esteem. J Educ 

psychology 54: 105-15.  

16. Alikhani Sh, Markazi Moghaddam N, Zand 

Begleh M. Evaluation of influencing factors of 

educational decline of nursing students of Army 

University of medical science between 2001 and 

2004. J Army Uni Med Sci 2006; 2(4): 819- 24.  

17. Archambault L, Janonsz M, Fallu JS, Pagani LS. 

Student engagement and its relationship with 

early high school dropout. J Adolesc 2009;32(3): 

651-70.  

18. Changyzi Ashtyani S, Shamsi M, Mohamadbeygi 

A. Frequency of educational decline and some 

effective factors of student’s opinion in Arak 

University of Medical Sciences, 2009. Arak Med 

Univ J 2010, 12(4, Supp 1): 24-33. 

19. Zappala G. the influence of economic 

disadvantage in the academic performance. J 

sociology 2002; 38(2): 115-25.  

20. Schmid C. Educational achievement. J Leadership 

Educ 2007: 4: 237-60.  

21. Rabie A, Yavari M, Yousefian YOU. Study skills 

in college. 1st ed. Isfahan: Isfahan Kankash 

Publications; 2003.P. 40.  



 بهلول رحيمي، نرجس کاظمي، يوسف محمدپور، ليلي رحمت نژاد، نصرااله جباري
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1392آبان ، 49م، پی در پی هشتهم، شماره ازدیدوره  620

22.  Ravari A, Alhani F,Mirzaei M. Khalil Abadi T. 

Time management of students in Kerman 

University of Medical Sciences in 2008. South 

Med J 11 (1): 76-84.  

23. Wells DM, Marky J, Robert C. School counselors 

accuracy in identifying adolescents at risk for 

dropping out. J adolescence 2002. 34(35). 457.  



 The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol 11(8), Sep, 2013 
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1392آبان ، 49در پی م، پی هشتهم، شماره ازدیدوره  621

Original Article 

EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING STUDENTS’ 
ACADEMIC FAILURE IN URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL 

SCIENCES IN 1390 
 

Rahimi B1, Kazemi N2, Mohammadpour Y3 ,  Rahmatnejad L4,  Jabbari N5* 
 

Received: 1 Jul , 2013; Accepted: 3 Sep , 2013 
 

Abstract 
Background & Aims: Academic failure of the students in higher education is one of the major 
problems. This study aims to examine the factors affecting Academic failure of the college students at 
Urmia Medical University.  
Materials & Methods:  This descriptive - analytical study in which 165 students from the Faculty of 
Paramedical Sciences,Urmia University of Medical Sciences were selected by cluster sampling. The 
field of interest of the students included different disciplines such as radiology, laboratory science, 
health technology, anesthesiology, and the operating room. Demographic characteristics and attitudes 
of students with academic failure factors were collected by a researcher made questionaiere.  
Results: The results showed that the academic failure was most frequent among anesthesiology 
students comparing to other courses.   Economic status, and unsuitable study hours were the major 
factors of academic failure according to the students’ point of view. Paying more attention to 
educational, and training related factors, in addition preventing academic failure of students can help 
to improve and develop the country.  
Conclusion: Individual characteristics, economic status, number of hours of study and training are the 
major causes of educational failure.  
Key words: academic failure, students perspective, Family Factors 
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