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گير سيـستم آمـوزش       افت تحصيلي يكي از مسائل گريبان      

افت تحصيلي و مشروط شـدن      . در همه مقاطع تحصيلي است    
دانشجويان، از مشكالت اساسـي دانـشجو و جامعـه اسـت و             

 شـده  ي صـرف هـا  هموجب هدر رفتن نيروي انـساني و هزينـ     
ختگاني كه بـا افـت   آمو دانشاز طرفي، ممكن است . )1(شود  مي

انـد توانمنـدي علمـي و         تحصيلي دانشگاه را به اتمـام رسـانده       
اي در    مطالعه. عملي مورد نياز را به نحو مطلوب نداشته باشند        

 درصـد دانـشجويان پزشـكي يـك         6/12آمريكا نشان داد كـه      
غلب به دليل نارسايي    اند كه ا    دانشگاه دچار افت تحصيلي بوده    

افـت تحـصيلي، مـشكالت عـاطفي و         . )2(علمي آنها بوده است   
در يكي از مطالعات انجام گرفته      . اجتماعي را نيز به دنبال دارد     

ين علــت خودكــشي تــر يعدر آمريكــا مــشخص كــرده كــه شــا
دانــشجويان، نارســايي و اخــتالل تحــصيلي يــا شــغلي بــوده  

ي مختلـف و    هـا   هتافت تحصيلي در دانـشجويان رشـ      . )3(است
تواند متفـاوت و تحـت تـأثير          هاي مختلف آموزشي مي     ويژگي

: اي در ايــران مــسائلي ماننــد مطالعــه. اي باشــد عوامــل عديــده
خـانواده و مـشكالت     ،  دوسـتان ،  خلـق و خـو    ،  استعداد،  هوش

، )4(مسكن و غذا را با وضعيت تحصيلي مرتبط دانـسته اسـت           
ختگـان  آمو  دانش به منظور شناسايي وضعيت افت تحصيلي در      

ختگان آمو  دانشاي با هدف تعيين وضعيت افت تحصيلي          مطالعه
  . انجام شد79 تا 74ي ها لدانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سا
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 اصالح شده و در 9/12/84 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 5/2/84اين نامه در تاريخ 
 . پذيرش گرديده است13/12/84تاريخ 

ــندر  ــيفي اي ــه توص ــي- مطالع ــه  ،  مقطع ــده كلي پرون
ــش ــين    دان ــل ب ــوم پزشــكي اردبي ــشگاه عل ــان دان آموختگ
ــا لســا ــا 1374ي ه ــاطع 10 شــامل 1379 ت  رشــته در مق
 نفر  1786كارشناسي و كارداني به تعداد      ،  راي عمومي دكت

ــت   ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــردآوري داد . م ــزار گ ــا هاب ، ه
توسـط كارشناسـان طـرح از طريـق          بـود كـه    يليـست   چگ

بعـد از تكميـل     . شـد   ن تكميل مي  آموختگا  ي دانش ها  هپروند
ــا هداد، ليــست چــك ــرمه ــزار   توســط ن ــب SPSSاف  در قال
زمون مجذور كـاي تجزيـه و       ي آمار توصيفي و آ    ها  روش

 .تحليل شدند

ان در  آموختگـ   از دانـش  )  درصـد  5/32( نفـر    بيست وشش 
ــه   ــراي حرف ــع دكت ــر 16اي،  مقط ــد2/5( نف ــع )  درص در مقط

ــي  ــتاري(كارشناس ــر 90و) پرس ــد5/6( نف ــع )  درص در مقط
  .كارداني بودند

 و سـهميه    71/15معدل پيش دانشگاهي در سهميه منـاطق        
 7/14 شـاهد   و خـانواده شـهيد و   1/14جانبازان و رزمندگان    

در طـول   )  درصـد  4/7( نفـر    132انآموختگـ   از كل دانـش   . بود
 8/75( نفــر 100دوران تحــصيلي مــشروط شــده بودنــد كــه  

در دو ترم و    )  درصد 5/20( نفر   27آنان در يك ترم و      ) درصد
 در . مـشروط شـده بودنـد   آنها در سه ترم)  درصد7/3( نفر   5

هـا در مقطـع كـارداني ارائـه           رشـته اين دانـشگاه، بـسياري از       
رشته مامـايي  مشروط شدن دانشجويان كارداني در . گردد  مي
، راديولوژي  ) درصد 7/4( نفر   10، اتاق عمل    ) درصد 1/4( نفر   10
، ) درصـد  19( نفـر    34، علوم آزمايـشگاهي     ) درصد 7/7( نفر   15

 نفـر   15هـاي بهداشـت       رشـته و  )  درصـد  7/2( نفر   6هوشبري  
ــود)  درصــد6/12( ــشروطي ب ــشترين م ــه بي ــا در ه ك ــين  ه ب

هـاي پيراپزشـكي بـه رشـته علـوم آزمايـشگاهي تعلـق                رشته
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 7/6( نفــر 113 در ســهميه منــاطق ي مــشروط درصــد.داشــت
و خـانواده   )  درصـد  7/16( نفـر    2و در سهميه شـاهد      ) درصد
 8و سهميه رزمنـدگان و جانبـازان        )  درصد 3/27( نفر   6شهدا  

موزشي در سـهميه منـاطق      مشكالت آ . بود)  درصد 4/44(نفر  
 6/41( نفــر 5و در ســهميه شــاهد )  درصــد8/11( مــورد 204

و )  درصد 3/36( نفر   8و در سهميه خانواده شهدا      ) درصد
. بود)  درصد 8/38( نفر   7در سهميه جانبازان و رزمندگان      

شدن در    آزمون آماري مجذور كاي نشان داد كه مشروط       
 و كـارداني  اي، كارشناسـي  مقاطع تحصيلي دكتراي حرفـه   

). X2=1/55 و df=2 و P=001/0(داري دارد  تفــاوت معنــي
هاي مختلف دانشگاهي نيز تفاوت       شدن در سهميه    مشروط
) X2=7/52 و df=3 و P=001/0(داري را نــشان داد  معنــي

هاي مختلـف كـارداني       شدن دانشجويان در رشته     مشروط
 و P=003/0(داري داشــت  نيــز بــا يكــديگر اخــتالف معنــي

5=df1/50  و=X2.(  
در دانشگاه علوم پزشكي لرستان، ميزان افت تحصيلي در         

 69/6 درصـد و در دانـشجويان پـسر        66/3دانشجويان دختر   
درصد بود و كمترين ميزان افت تحـصيلي مربـوط بـه رشـته              

در حالي كه افت تحصيلي دانشجويان      ) 5(هوشبري بوده است  
مـران  دوره كارشناسي روزانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد چ       

 20 درصد و در دانشجويان دختـر        9/43در دانشجويان پسر    
كه بسيار باالتر از مطالعه مـا        )6و5(درصد گزارش شده است   

 معيـار تعريـف شـده بـراي افـت تحـصيلي در دو                زيـرا  است
اي در انگلــستان افــت   مطالعــه.اســتدانــشگاه تفــاوت داشــته 

 درصد گزارش   8/3تحصيلي دانشجويان پزشكي سال اول را       
  .كه بسيار كمتر از مطالعه ما است) 7(مودن

 اين تفاوت در ميزان مشروطي، شايد به دليـل تفـاوت در             .
ارزشيابي دانشجويان و يا به علت تـالش بيـشتر دانـشجويان           

مطالعه حاضر نـشان داد كـه       . تر باشد   ي كوچك ها  هدر دانشگا 
مشكالت جدي در  اي درصد كساني كه در دوره دكتراي حرفه  

كنند و توانايي كـافي در ايـن مـسير را     الب پيدا مي  يادگيري مط 
  .ندارند، بيشتر است

به هر حـال، طـول دوره تحـصيلي مقـاطع تفـاوت دارد و               
شـده در مقطـع       طبيعي است كـه تعـداد دانـشجويان مـشروط         

افت تحصيلي در دانشجويان مـا      . اي بيشتر باشد    دكتري حرفه 
) 6/12(نسبت به آمار گزارش شـده در يـك دانـشگاه آمريكـا              

يكي از نكات قابـل توجـه در ايـن مطالعـه            ). 2(كمتر بوده است  
 .كثرت فراواني مشروطي در دانشجويان شاهد و رزمنده بـود         

ــشجويان شــاهد و    ــاالبودن مــشروطي در دان ــل ب يكــي از عل
بـا    (تـر آنـان در دانـشگاه          رزمندگان ممكن است قبولي راحـت     

لـت ديگـر   و ع )تـر در مقايـسه بـا سـهميه منـاطق            معدل پـايين  
اي از    مجموعـه . تواند مشكالت خاص اين دانشجويان باشد       مي

هاي خاصي كه اين افراد در طول زنـدگي برايـشان             محروميت
. تـأثير نيـست     وجود داشته است در موفقيت تحصيلي آنان بي       

ها بايد حمايت منطقي و مؤثري از اين          رسد دانشگاه   به نظر مي  
بــراي پرهيــز از بــه هــر حــال، . دانــشجويان بــه عمــل آورنــد

هاي اقتصادي و نيروي انـساني و مـشكالت حاصـل             خسارت
بينـي    براي دانشجويان و دانشگاه، الزم اسـت تمهيـداتي پـيش          

ــي  ــشنهاد م ــشگران پي ــذيرش   شــود و پژوه ــه در پ ــد ك نماين
هاي  دانشجويان پزشكي دقت كافي در ارزيابي علمي و توانايي        

نبـازان و   ي جا هـا   هاز دانـشجويان سـهمي    . فردي صورت گيرد  
هـاي الزم و كـافي بـراي     رزمندگان و خـانواده شـهدا حمايـت    

برطرف كـردن مـشكالت فـردي بـه عمـل آيـد و در صـورت                 
امكــان، مراكــز خاصــي را در كــشور بــراي توانمنــدتر كــردن 

  بيشتر آنان اختصاص دهند
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