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 -4کارشناس پژوهشی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 -1دانشیار و عضو هیأت علمی گروه اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،رئیس مرکز تحقیقات نرولوژی
 -0دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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چکیده
مقدمه :شناسایی علل و عوامل افت تحصیلی ،که از ناکامیهای نظام آموزشی محسوب می شود ،یکی از موضوعات کاربردی و مهم در حوزة
پژوهشهای آموزشی است .با توجه به فقدان یک بررسی جامع ،همة مستندات منتشر شده ،علیرغم وجود مقاالت متعدد در این زمینه در کشور ایران،
سعی شد تا با مرور نظام مند متون منتشر یافته در مدت زمانی  41سال گذشته ،نقش شرایط تحصیلی و دانشگاهی بررسی شده را در ارتباط با افت
تحصیلی تعیین کرده شود.
روش کار :در این پژوهش ابتدا مستندات به صورت نظاممند مرور و اطالعات آنها جمعآوری گشت .مقاالت منتشر شده مرتبط با علل عدم موفقیت
تحصیلی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور از فروردین  4001لغایت اسفند  4017به صورت همه شماری  4331مقاله استخراج شد که از
این میان 12مقاله متن کامل قابل دسترسی و دارای کیفیت حداقل پژوهشی را داشت.
یافتهها :بر اساس یافتههای هر دو مرحله ،احتماالً ،جنس پسر ،باالتر بودن سن ورود به دانشگاه ،وجود مشکالت مقطع تحصیلی ،سهمیة قبولی ،ترم
تحصیلی ،نوع رشته تحصیلی ،عملکرد استاد درس ،وضعیت آموزش و برنامهریزی آموزشی ،شرایط کالس ،سابقة انتقالی یا مهمان شدن ،وجود مشاور
درس ،دورة شبانه/روزانه ،روابط اجتماعی در دانشگاه ،زندگی شهری ،شرایط دیپلم(معدل) ،نوع دیپلم(تجربی) ،عالقه نداشتن به رشتة تحصیلی ،پایینتر
بودن معدل دیپلم یا مقطع قبلی ،بیشتر شدن فاصلة دیپلم تا ورود به دانشگاه ،نداشتن مطالعه در طول ترم و همچنین فعالیتهای علمی و پژوهشی ،از
عوامل دانشگاهی و شرایط تحصیلی میباشند که میتوانند منجر به افت تحصیلی در دانشجویان گردند.
بحث و نتیجه گیری :با وجود تحقیقات زیاد در زمینة علل افت تحصیلی ،به نظر میرسد استاندارها و تعاریف مورد استفاده از پژوهشها متفاوت بوده
و برای ارتقای کیفیت کار باید استانداردسازی الزم صورت پذیرد .در مجموع دیدگاههای اعضای هیأت علمی تا حدود زیادی با واقعیتهای دیده شده در
مقاالت هماهنگی داشت و نشان میدهد که تجربة مدرسان دانشگاه در این حیطه قابل اعتماد میباشد .همچنین به نظر میرسد با توجه به علل عمدة
عوامل فهرست شده؛ بتوان گروههایی که احتمال افت تحصیلی در آنها بیشتر است را شناسایی و برای ایشان اقدامات پیشگیرانه به کار برد.
واژگان کلیدی :مرور نظاممند ،علوم پزشکی ،دانشجو ،موفقیت تحصیلی ،افت تحصیلی ،ایران
J Educ Ethics Nurs 2019;8(1&2):1-13

مقدمه
شیوع باال و پیشروندة عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان به
شکل مختلف از جمله؛ ترک تحصیل ،اخراج و تأخیر در
فارغالتحصیلی ،هر سال موجب افزایش بار اقتصادی و هزینه
های تلف شدة آموزشی میشود[ .]4تعریفهای مختلفی در مورد

افت یا موفقیت تحصیلی شده است .سازمان جهانی یونسکو
الزام به تکرار واحدهای درسی ،ترک تحصیل دانشجویان و
کاهش کیفیت علمی و آموزشی دانشجو یا دانش آموز را در
تعریف افت تحصیلی بیان کرده است[ .]1افت تحصیلی ،احتماالً
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رابطة شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به افت تحصیلی:

ارتباط شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان

پژوهشهای متعددی برای یافتن عوامل مرتبط با افت تحصیلی
انجام شده است .نکتة مهم در استفاده از نتایج اغلب این
تحقیقات آن است که وقتی بحث دربارة پدیدة پیچیدهای مانند
افت تحصیلی باشد؛ توجه به برخی زیر مجموعهها از عوامل،
بسیار ضروری و اساسی میباشد و باید توجه داشت که یک
متغیر به تنهایی میتواند اثری را بر متغیر دیگر بگذارد که اگر
اثر آن را با سایر متغیرها به طور همزمان بررسی کنیم ،ممکن
است نتایج کامالً متفاوتی به دست آید .بنابراین اگرچه ممکن
است در بررسی رابطة یک متغیر با متغیر دیگر ،همبستگی
باالیی به دست آید ،اما این احتمال وجود دارد با ورود متغیرهای
دیگر ،همبستگی متغیر با متغیر وابسته ،به صفر تبدیل می-
گردد[ .]0،43این رابطه را شاید بتوان به نقش کلمه در جمله
تعبیر کرد .معنای یک کلمة خاص ،وقتی به تنهایی در یک
جمله بیان میشود ،با زمانی که همراه با سایر کلمات به کاربرده
میشود تفاوت میکند .محققان معتقدند «هر کلمه در جمله
جایی مییابد و در آنجا معنایی خاص از آن به ذهن متبادر
میشود» .در تحقیقاتی که در آنها رابطة یک متغیر مستقل با
پیشرفت تحصیلی بررسی میشود ،رابطة همبستگی بسیار قوی
و معنادار نشان داده میشود ،در حالی که وقتی تأثیر همان متغیر
در حضور سایر متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد ،ممکن است
اثری ضعیف و گاه بدون معنا را نشان دهد.
پژوهشهای منتشر شده در زمینة عوامل مرتبط با افت یا عدم
موفقیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی کشور ،نشان دهندة
وجود مشکالت گوناگونی در این موضوع است .هر تحقیق غالباً
به صورت منطقهای و در حیطهای محدود ،به عوامل مرتبط با
عدم موفقیت تحصیلی مانند سن ،جنس ،نمرات طول تحصیل،
و نمرات کسب شده در آزمونهای جامع پرداخته که در بسیاری
از موارد نتایج ناهمگونی نیز به دست آمده است .بنابراین به نظر
میرسد نیاز به یک بررسی نظاممند و جامع متون در این
خصوص وجود دارد تا بتوانیم به یک جمع بندی و نتیجه گیری
کلی و قابل شمول از بررسیهای انجام شده برسیم .بنابراین در
تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل فردی ،شخصیتی و
اجتماعی دانشجویان ،که مرتبط با افت تحصیلی هستند ،به
مرور نظاممند متون منتشر در مدت زمانی  41سال پرداخته و
به عالوه ،دیدگاه مدرسان دانشگاه را نیز نسبت به اهمیت این
عوامل جویا شدیم.
روش کار
این تحقیق یک پژوهش مرور نظاممند میباشد .در ابتدا به
روش مرور نظاممند که در مورد عوامل مرتبط با افت تحصیلی
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دانشجو را از نظر روانی دچار اختالل میکند .این مشکل نه تنها
دانشجو را در معرض سرخوردگی قرار می دهد بلکه ممکن است
او را از نظر اجتماعی با مشکالت زیاد اقتصادی ،خانوادگی و
روانی مواجه کند .تحقیقی در یکی از دانشکدههای آمریکا نشان
داد که یکی از مهمترین و شایعترین عوامل خودکشی افت
تحصیلی است[ ]1،0برعکس ،دانش آموختگان با کسب موفقیت
و پیشرفت در تحصیالت دانشگاهی میتوانند به موقعیت فردی
و اجتماعی باالیی دست یابند و با اعتماد به نفس باال و سالمت
روحی ـ روانی و نیز جسمی ،پله های موفقیت را در مسیر
زندگی بپیمایند.
پژوهشهای انجام شده ،نقش عواملی از جمله روش تدریس
مدرسان ،عوامل مرتبط با آموزش دانشگاه و شرایط تحصیلی
دانشجو مانند عالقهمندی به رشتة تحصیلی و احساس
خودکفایتی ،همچنین مشکالت زندگی و تحصیلی نظیر مسائل
زندگی در خوابگاه و معدل و نوع دیپلم را بر روی افت تحصیلی
دانشجویان مؤثر میداند[.]2،1
تحقیقی در تبریز و اردبیل روی دانشجویان پیراپزشکی نشان
داد  1/4درصد این دانشجویان[ ]0حداقل یک ترم مشروط
شدند و  40/0درصد حداقل در طی دو ترم متوالی یک درس را
تکرار کردهاند .در اردبیل شیوع افت تحصیلی حدود  43درصد
گزارش شده است[.]1
یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری ،ویژگیهای دانشجویان است،
که شامل تفاوتهای تجربة یادگیری قبلی و درک فعلی آنان از
موضوع است .سایر عوامل مؤثر ،تحت عنوان ویژگیهای
محیطی دستهبندی میشوند .این گروه از ویژگیها ،خصلتهای
گروه آموزشی ارائهدهندة درس و ویژگیهای برنامه درسی را در
برمیگیرد .عوامل بسیار مرتبط با ویژگیهای محیطی ،رویکرد
استاد به تدریس است .عوامل مذکور بر ادراک و بینش
دانشجویان از محیط خود و سپس بر رویکرد یادگیری مورد
انتظار از آنها تأثیر میگذارند[.]7
در این میان دانشجویان رشتههای علوم پزشکی و پیراپزشکی
که بعد از پایان دورة دانشگاهی خود مسئول جان جامعه هستند،
اگر بر اثر افت تحصیلی ،دچار مشکالت روانی-عاطفی و به
خصوص نداشتن کفایت علمی -تئوری و عملی در رشتة
تحصیلی و شغلی گردند؛ میتوانند دچار عقدههای روانی -
اجتماعی و اقتصادی شده و اثرات منفی زیادی در همه جوانب
جامعة سالم به وجود آورند .از این جهت ،شناسایی علل و
عوامل افت تحصیلی ،و یافتن راههایی برای پیشگیری یا جبران
آن ،از موضوعات کاربردی و مهم در حوزة پژوهشهای آموزشی
است.

رضوان انصاری و همکاران

رضوان انصاری و همکاران

ارتباط شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان

شامل زمینههای دانشگاهی و خصوصیات تحصیلی دانشجو
پرداخته شده است .
در مرحلة اول همة مقاالت منتشر شده از پژوهشهای مرتبط
با علل عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای علوم
پزشکی کشور از فروردین  4001لغایت اسفند  4017به صورت
همه شماری استخراج شده و مقاالتی که متن کامل آنها قابل
دسترسی بود و کیفیت حداقل پژوهشی را بر اساس معیارهای
منتشر شدة قبلی[ ]44داشت ،مورد تحلیل قرار گرفت.
نحوة جمعآوری اطالعات
برای جستجوی متون ،به دو روش الکترونیکی مبتنی بر وب و
روش جستجوی دستی (جهت تکمیل یافتهها) عمل شد:
الف)جستجوی الکترونیکی :تمام پایگاههای اطالعاتی معتبر
داخلی ،شامل SID ،Irandoc ،Magiran ،Iranmedex :و
تعدادی پایگاههای اطالعاتی خارج از کشور شامل، PubMed :
 Google scholarو  ERICبا کلید واژههای متناسب با موضوع
(جدول  ،)4راجع به تحقیقات انجام شده در ایران ،جستجو
گردید.

جدول  :4استراتژی جستجو(کلیدواژهها) برای استخراج مقاالت در مورد عوامل مرتبط با افت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی
کلید واژههای فارسی
وضعیت تحصیلی
افت تحصیلی

کلید واژههای انگلیسی
]Situation AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian
]Decline AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian

پیشرفت تحصیلی

]Performance AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian

دانشجوی مشروط

]Fail AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian

عملکرد تحصیلی

]Progress AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian

روند تحصیلی

]Trend AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian

رویکرد تحصیلی

]Trend AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian
Medical sciences

علوم پزشکی
مرور نظام مند

]Systematic AND review AND [Iran OR Farsi OR Persian

مرور سیستماتیک

]Situation AND education AND [Iran OR Farsi OR Persian
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ب) با مراجعه به آرشیو کامل مجالت در کتابخانة دانشکدة
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی 41
زونکن از فهرست مجالت که شامل 07 :عنوان مجلة فارسی و
انگلیسی زبان در زمینة علوم پزشکی بود ،برای جستجوی دستی
مقاالت اقدام گردید.
از بررسی بانکهای مقاالت با توجه به کلید واژهها  4331مقاله
استخراج شد که پس حذف مقاالت تکراری و یافتن متن کامل
مقاالت  10مقاله وارد ارزیابی کیفیت شد .در نهایت  12مقاله
گزینش شدند که حداقل استانداردهای کیفیت را نداشته و دارای
اطالعاتی در زمینة عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی بودند.
برای ارزیابی کیفیت نکات مورد بررسی عبارت بودند از؛ طراحی
مناسب سؤال پژوهش ،داشتن معیارهای روشن برای نمونه-
گیری ،شفافیت اهداف ،روش دقیق اندازهگیری متغیرها و دقیق
بودن شیوة اجرا و تجزیه و تحلیل یافتهها .برای تحلیل این
مقاالت ،از شیوة تحلیل محتوا و کدگذاری یافتهها ،استفاده شد.
سپس خالصة شواهد موجود در مورد عوامل مرتبط با افت
تحصیلی در قالب جدولها و نمودار ارائه گردید.

رضوان انصاری و همکاران

ارتباط شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان

گام اول :جستجوی مقاالت به شیوة دستی و الکترونیکی با کلید
واژه های تأیید شده

دسترسی نداشتن کامل مقاله (030مقاله مانده )

حذف 031مورد چکیده

گام سوم:غربالگری سوابق مربوط به سؤال پژوهش با توجه به
عنوان ( 10مقاله مانده)

حذف 113مورد خارج از هدف

غیرقابل قبول طبق جدول ارزیابی مقاالت[ 03( ]44مقاله مانده)

حذف 10مورد کمتر از معیار
مورد قبول

گام چهارم :غربالگری مقاالت برای حذف موارد با روش اجرای

گام پنجم:غربالگری مقاالت با توجه به اهداف پژوهشی در این
مقاله(مشخصات تحصیلی دانشجویان و شرایط آموزش دانشگاه)
( 12مقاله مانده )

حذف 1مورد

تصویر  :4فرآیند غربالگری و انتخاب مقاالت برای تحلیل نهایی عوامل فردی ،اجتماعی و خانوادگی مرتبط با افت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی
در این مرور نظام مند

یافتهها
تعریف عملی افت تحصیلی در مقاالت مورد بررسی ،یکسان
نبود .از  12مقالة مورد بررسی 41 ،مقاله برای تعریف افت
تحصیلی از مشروط شدن استفاده و همچنین  41مقاله از
تعاریف انجام شده بر حسب معدل استفاده کرده بودند.
محل اجرای پژوهش در  1مقاله ،دانشگاه های بزرگ علوم
پزشکی بود 41 ،مقاله حاصل تحقیق در دانشگاههای متوسط ،و
 0مقاله در دانشگاههای کوچک علوم پزشکی اجرا شده بودند.
 42مقاله به صورت توصیفی ـ مقطعی ،و  43مقاله توصیفی ـ
طولی طراحی و اجرا شده بودند.
این تحقیق نشان داد؛ پسران بر مبنای همة تعاریف افت
تحصیلی به ویژه معدل ،انصراف ،اخراج و مشروط شدن و تأخیر
در فارغ التحصیلی نسبت به دختران در وضعیت بدتری بودند .دو
مقاله افت بیشتر در دختران را (با تعریف افت بر مبنای انصراف
و ترک تحصیل) گزارش کرده و زیر مجموعههای آن را به
ترتیب متأهل و تغییر رشته بیان کرده بودند(جدول .)1
در همة تحقیقات مشاهده شد که دانشجویان با سن باالتر در
زمان ورود به دانشگاه یا زمان تحصیل ،بیشتر افت داشتهاند.

همچنین دانشجویان مجرد نسبت به دانشجویان متأهل کمتر در
طول تحصیل دچار افت تحصیلی میشوند؛ ولی در سه بررسی
انجام شده دیده شد دانشجویان مجرد در دو شاخص ترک
تحصیل و تغییر رشته بیشتر از دانشجویان متأهل در معرض
افت قرار دارند .البته فقط در یک تحقیق روی دانشجویان
پزشکی دیده شد متأهلها افت تحصیلی کمتری نسبت به
مجردها داشتند .در آن مقاله ،افت تحصیلی بر مبنای مشروط
شدن ،اخراج شدن ،انصراف و مردودی تعریف شده بود.
نتایج نشان داد که دانشجویان بومی در معرض بیشتر تغییر
رشته و ترک تحصیل هستند .در دیگر پژوهشهای انجام گرفته
مشاهده شد در دانشجویان خوابگاهی ،افت تحصیلی به صورت
افت معدل نمرات در پایان ترم و مردودی در واحدهای ترم
وجود داشت ،البته در بررسی دیگر[ ]11مشاهده شد دانشجویان
ناموفق در تحصیل که خوابگاهی بودند ،از هم اتاقی خود
ناراضی بودند ولی این نتایج از نظر آماری تفاوت معناداری
نداشت.

دو فصلنامه آموزش و اخالق در پرستاری ،دوره هفتم ،شماره یک و دو ،بهار و تابستان 71

4

Downloaded from ethic.jums.ac.ir at 10:51 +0430 on Tuesday September 17th 2019

گام دوم :غربالگری و حذف موارد صرفاً به صورت چکیده و

تعداد 4331عنوان مقاله

ارتباط شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان

عوامل مؤثر در پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان بیان
کردهاند .در دو تحقیق بررسی شده دو نتیجة متفاوت از تأثیر
سابقة انتقالی با افت تحصیلی را نشان داد .سابقة مهمان شدن
در افت تحصیلی بیشتر مشاهده شده و در دو تعریف ترک
تحصیل و تغییر رشته نشان داد در دانشجویان با سابقة مهمان
شدن کمتر دیده شده؛ اما اخراج و افت معدل بیشتر مشاهده
گردیده است .وجود خدمات راهنمایی تحصیلی برای دانشجویان
از سوی استاد مشاور نشان داده که میتواند تأثیر خوبی از نظر
پیشگیری از افت تحصیلی داشته باشد .در یک بررسی نشان داد
که دانشجویان با افت ،کمتر از مشاور تحصیلی (کد )113و در
تحقیق دیگر بیشتر از مشاور دانشگاه استفاده کردند(کد.)041
در تحقیقات انجام گرفته در میان دانشجویان روزانه و شبانه
نشان داد اگرچه افت در تعریف مشروط شدن در روزانهها بیشتر
از شبانه است اما دانشجویان روزانه بیشتر به تغییر رشته گرایش
دارند ولی در شبانه میزان اخراج ،ترک تحصیل و انصراف بیشتر
مشاهده میشود.
در همة بررسیها مشاهده شد که دانشجویان قبل از انتخاب
رشته ،نسبت به نوع رشته و آیندة آن اطالع داشتند و به عبارتی
رشتة دانشگاهی که در حال تحصیل هستند عالقمند بودند که
این موضوع باعث شد نسبت به دیگر دانشجویان کمتر مشروط
یا افت تحصیلی داشته باشند .دانشجویانی که معدل دیپلم یا
پیش دانشگاهی و یا مقطع قبل(کاردانی به کارشناسی) باالتری
داشتند در دانشگاه هم کمتر افت تحصیلی(در همه تعاریف) را
تجربه کردند.
در یک بررسی که به شرایط مختلف افت تحصیلی و مشروط
شدن پرداخته بود (کد )04مشاهده شد دانشجویانی که تغییر
رشته میدهند یا ترک تحصیل کرده یا اخراج شدند معدل دیپلم
پایینی داشتند و دانشجویانی که انصراف دادهاند معدل دیپلم آنها
باالتر بوده است .در این تحقیق ،نوع دیپلم تجربی در
دانشجویان علوم پزشکی به عنوان یک عامل پیشگیری کننده
از افت تحصیلی نسبت به دیگر رشتههای تحصیلی دیپلم بوده
است .در همة تعاریف افت تحصیلی مشاهده شد .دانشجویانی
که با تأخیر بیش از یک سال وارد مقطع بعدی تحصیل شدند
(دیپلم به دانشگاه یا کاردانی به کارشناسی) احتماالً میزان افت
تحصیلی آنها بیشتر خواهد بود.
یافتههای تحقیقات بررسی شده نشان میدهد؛ دانشجویانی که
بیش از دو ساعت در روز مطالعه دارند و یا برای مطالعة دروس
ترم خود برنامهریزی منظمی را دنبال میکنند کمتر افت
تحصیلی را در همة تعاریف ارائه شده تجربه میکنند.
دانشجویان با سبک یادگیری همگرا کمتر از روشهای دیگر
(واگرا ،جذب کننده ،انطباق یابنده) افت تحصیلی را تجربه
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در  1مقالة بررسی شده به طور واضح دیده شد(کد )410-412
که مقطع کاردانی نسبت به کارشناسی بیشتر افت تحصیلی دارند
ولی تحقیقات دیگر دربرگیرندة افت در دو مقطع کاردانی و
دکترا نسبت به کارشناسی و مقطع کارشناسی پیوسته نسبت به
ناپیوسته بوده است .نتایج متفاوتی از اثر استفاده از نوع سهمیة
ورودی دانشگاه و افت تحصیلی به دست آمده است به عبارتی
تعداد بیشتری از پژوهشها بیان کردند که دانشجویان با سهمیة
مناطق کمتر افت تحصیلی در دانشگاه داشتند و افراد با
سهمیههای آزاد و دیگر سهمیهها مثل سهمیة ایثارگران ،شاهد،
رزمندگان و جانبازان بیشترین درصد افت به صورت مشروط
شدن را در طول تحصیل دانشگاهی تجربه کردهاند .در یک
تحقیق بررسی شده نشان داد؛ سهمیة منطقة دو ،کمترین افت و
دانشجویان با سهمیة مناطق فقط در معرض افت تغییر رشته
قرار داشتهاند و کمتر اخراج و ترک تحصیل کردهاند.
پژوهشهای بررسی شده نشان دادهاند که ترم یک ،دو و هفت
بیشترین میزان افت تحصیلی را برای دانشجویان داشته و برخی
دیگر بیان کردهاند که نوع ترم در افت تحصیلی تأثیری نداشته
است .در دانشجویان پزشکی دیده شده است که افت در ترم
های دروس پایه کمتر از کارورزی میباشد .تحقیقات متفاوت
شرایط مختلفی از نوع رشته و افت تحصیلی را بیان کردند و
البته همة بررسیها تمام رشتهها را با هم مقایسه نکرده است
بلکه برخی فقط رشتههای پیراپزشکی (کد )04و برخی رشته
پرستاری را با پزشکی با هم مقایسه کرده است.
از  1تحقیق بررسی شده(کدهای  )11،17،14،00،17در زمینة
رشتـة تحصیلی و افت که روی همة رشتهها بررسی انجام داده
بودند نشان داد در زاهدان کمترین معدل مربوط به دانشکدة
پرستاری و مامایی و در همدان مربوط به دانشکدههای بهداشت
و دندانپزشکی حداقل در یک درس ،دانشجویان مردودی داشتند
در حالی که رشتة بهداشت بیشترین افت را داشته و در دیگر
تحقیقات رشتة هوشبری ،پرستاری اشاره کردند .روش تدریس،
به صورت ارزشیابی و شیوایی و تسلط استاد در بیان مطالب
درسی از مواردی بود که در بررسی مقاالت عامل افت تحصیلی
را نشان دادهاند .در یک تحقیق ،که در زمینة اثر عملکرد استاد
ویژه بررسی نشده است مشاهده شد رضایت از عملکرد استاد
تأثیری در افت یا معدل دانشجو نداشته است(کد .)11
در سه تحقیق ارزیابی شده عامل محیط و شرایط آموزش(تعریف
نشده) عامل افت تحصیلی را عدم رضایت دانشجو از شرایط
آموزشی دانشگاه و برنامه ریزیهای آموزشی بیان کردهاند و در
یک پژوهش هیچ ارتباطی را در این زمینه ذکر نکرده
است(کد )433دقت و تمرکز در کالس ،یادداشت برداشتن و
حضور مرتب در کالس از عواملی است که پژوهشها به عنوان

رضوان انصاری و همکاران

رضوان انصاری و همکاران

ارتباط شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان

جدول  : 1فراوانی نتایج استخراج شده از مقاالت عوامل مرتبط با افت تحصیلی بر حسب مشخصات تحصیلی دانشجویان و شرایط آموزش دانشگاه
همبسته
جنس

سن

مشخصات تحصیلی دانشجو

تأهل

شرایط مسکن
(بومی،خوابگاهی)

شرایط دیپلم
فاصلة زمانی دو مقطع اخیر
مقطع تحصیلی
سهمیة قبولی
عالقه داشتن به رشتة
تحصیلی
روش مطالعه و یادگیری

نوع رابطه یا تفاوت به دست آمده

تعداد
مقاالت

افت تحصیلی در پسران بیشتر از دختران

41

افت تحصیلی در دختران بیشتر از پسران

1

افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان با سن باالتر

41

افت تحصیلی کمتر در دانشجویان با سن باالتر

1

افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان متأهل

40

افت تحصیلی کمتر در دانشجویان متأهل
افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان غیربومی
افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان بومی
افت تحصیلی بیشتر ساکنین خوابگاهی
افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان دانشجویان بومی

0
2
1
1
4

افت تحصیلی کمتردر دانشجویان با معدل دیپلم(مقطع قبلی)

41

افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان با نوع دیپلم غیر مرتبط

1

افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان با فاصلة زمانی ورودی

40

رابطة معکوس مقطع تحصیلی با افت
رابطة مستقیم مقطع با افت
رابطة معکوس سهمیة مناطق با افت
رابطة مستقیم سهمیة مناطق با افت
رابطة مستقیم سهمیة غیر مناطق با افت
افت تحصیلی بیشتر در دانشجویان با نداشتن عالقه
افت تحصیلی کمتر در دانشجویان آشنا با رشتة تحصیلی
افت تحصیلی در دانشجویان در رابطه با روش مطالعه کردن
افت تحصیلی در دانشجویان در رابطه با روش یادگیری

0
41
0
1
1
4

شماره مقاالت در منابع همین مقاله
[-11-11-00-10-14-21-20-23-24
]07-01-02-01-13-04-27-20-21
[]20-23
[-27-20-11-00-10-14-20-23-24
]01-13-04
[]20-23
[-03-10-14-22-21-20-23-11-24
]01-13-04-27-20-21-11-11
[]20-23-01
[]04-20-11-21-20-23
[]01-11-20-20-23
[]11-22-11-13-27-03-10-24
[]21
[-21-11-03-10-22-20-23-11-24
]01-13-04-27-20
[]13-04-10-20-23
[-27-20-11-10-21-22-20-23-11
]01-01-13-04
[]10-01-04
[]14-10-11-11-10
[]10-00-11-01-00-02-01-04-12
[]11-14-11
[]10-01-00-14-01
[]03-00-21-11-14-22-11
[]13-27-14-11
[]21-22-11-10
[]10
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کردهاند .داشتن روش پردازش اطالعات و خالصه کردن دروس
از مواردی است که در مقاالت بررسی شده به پیشگیری از افت
تحصیلی دانشجویان کمک کرده است .در حالی که بین هوش
هیجانی و افت تحصیلی رابطهای مشاهده نشد.
در پژوهشی نشان داده شد که دانشجویان با فعالیت تحقیقی،
کمتر افت تحصیلی در طول دانشگاه داشتند .دانشجویانی که
وابسته به اینترنت هستند و ساعات بیشتری(تعریف نشده بود)
را صرف کار با اینترنت می گذرانند واحدهای درسی را بیشتر با
معدل پایین در هر ترم گذرانده اند .دانشجویان با افت تحصیلی،
بیشتر به استعمال سیگار گرایش و مصرف میکردند[.]03
همچنین بررسی مقاالت به چاپ رسیده نشان داد(جدول)1
دانشجویانی که تحصیالت یکی از والدین آنها دیپلم و پایین تر
بود افت تحصیلی بیشتری داشتند .دانشجویانی که شغل پدرشان
کارگر ،کشاورز و آزاد بوده افت تحصیلی بیشتری داشتند .به غیر
از تحقیقی[] 13که اشاره به افت کمتر در مادران خانهدار میکند

در دو بررسی دیگر مشاهده شد؛ دانشجویانی که مادران خانهدار
دارند بیشتر در معرض افت تحصیلی میباشند .در یک پژوهشی
که روی ارتباط شغل همسر بررسی کرده شد نشان داد؛ همسر
کارمند افت کمتر و همسر دانشجو یا شغل آزاد افت بیشتر بوده
است .وضع مالی خوب دانشجو و درآمد خوب والدین در پرداخت
هزینههای دانشجویان به عنوان یک زیرمجموعة منفی در افت
تحصیلی تعریف شده است.
در یک بررسی اشاره شد دانشجویانی که در ارتباط و تعامل
اجتماعی با همکالسیهایشان (از هر دو جنس دختر یا پسر)
مشکالتی داشتند بیشتر افت تحصیلی را تجربه کرده بودند.
هرچه عملکرد اجتماعی دانشجو بهتر باشد افت تحصیلی کمتر
مشاهده شده بود .دانشجویانی که در شهر زندگی میکردند و
محل اخذ دیپلمشان مرکز استان بود کمتر از دانشجویان
روستایی و شهرستانهای کوچک مشروط میشدند یا معدل زیر
41داشتند.

ارتباط شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان

ترم تحصیلی

همبسته

سابقة انتقالی یا مهمان شدن

مشخصات شرایط آموزش

دوره شبانه/روزانه
روابط اجتماعی در دانشگاه
شرایط کالس
وضعیت آموزش و برنامه
ریزی آموزشی
عملکرد استاد درس
وجود مشاور درسی

رابطة مستقیم رتبة ترم تحصیلی دانشجو با افت تحصیلی

نوع رابطه یا تفاوت به دست آمده
رابطة مستقیم نوع رشته با افت
نداشتن رابطه بین نوع رشته و افت
رابطة مستقیم سابقة انتقالی با افت
رابطة معکوس سابقة انتقالی با افت
رابطة مستقیم سابقة مهمان با افت
رابطة معکوس سابقة انتقالی با افت
رابطة مستقیم دورة شبانه با افت
رابطة مستقیم دورة روزانه با افت
رابطة معکوس با افت تحصیلی
رابطة مستقیم شرایط کالس با افت
رابطة مستقیم وضعیت آموزش با افت
نداشتن رابطه وضعیت آموزشی با افت
رابطة مستقیم عملکرد استاد با افت
نداشتن رابطة نوع عملکرد استاد با افت
رابطة مستقیم استاد مشاور تحصیلی در افت

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از  11تحقیق انجام گرفته در مرحلة اول پژوهش
نشان داد که دانشجویان پسر ،متأهل و سن باالتر ورود به
دانشگاه یا در حال تحصیل و خوابگاهی یا غیر بومی بیشتر در
طول تحصیل دچار افت تحصیلی میشوند .همچنین
دانشجویانی که قبل از انتخاب رشته ،نسبت به نوع رشته و آیندة
آن اطالع داشتند و به رشتة دانشگاهی در حال تحصیل عالقمند
بودند نسبت به دیگر دانشجویان کمتر مشروط شده یا افت
تحصیلی داشتند .دانشجویانی که تغییر رشته میدهند یا ترک
تحصیل کرده یا اخراج شدند معدل دیپلم پایینی داشتند.
در تحقیق حاضر دیده شد بیشتر دانشجویان مجرد ،دختر ،بومی
و نیز با سن ورودی کمتر تمایل به تغییر رشته دارند همچنین
مشاهده گشت در بیشتر مواقع علل ترک تحصیل هم احتماالً
همان تغییر رشته و رفتن به رشته دلخواه با انجام آزمون مجدد
کنکور میباشد .شاید مشغلة بیشتر اجتماعی دانشجویان پسر و
اینکه بایست سریعتر زندگی اجتماعی مستقلی را آغاز کنند
بتواند قسمتی از افت تحصیلی پسرها را توجیه کند .همچنین در
جامعة ایران محدودیتهای بیشتری برای دانشجویان دختر
وجود دارد و کمتر میتوانند وقت آزاد خود را در جامعه بگذرانند.
شاید این محدودیتها باعث میشود که دانشجویان دختر بیشتر
وقت خود را صرف مطالعه کنند و در نتیجه ،کمتر دچار افت
تحصیلی شوند .این یافته در سایر کشورها به گونهای دیگر دیده
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شده آنگونه که در آلمان بر روی دانشجویان پزشکی ورودی
سال  1334-1انجام شد نشان داد که سه عامل جنس مذکر،
زبان آلمانی به عنوان زبان مادری و وضعیت تحصیلی دوران
دبیرستان مؤثرترین عوامل تأثیر بر پیشرفت تحصیلی
دانشجویان میباشند[.]41
از دیگر علل قابل تأمل که میتواند دلیل تفاوت موفقیت
تحصیلی بین دختران و پسران دانشجو باشد احتماالً تفاوت در
بعد یادگیری و یا اجتماعی بودن آنها باشد .در پژوهش انجام
گرفته مشاهده شده کسانی که از نظر اجتماعی فعالتر هستند
موفقیت تحصیلی بیشتری دارند از طرفی دیگر مشاهده گشت
زنان نسبت به مردان در بعد مهارت های اجتماعی نمرات باالتری
دارند ولی در نمرة کلی هوش ،بین آنها تفاوتی وجود ندارد[.]40
همچنین مقایسة میانگینهای دو گروه دانشجویان دختر و پسر
در مؤلفههای انگیزة تحصیلی نشان داد که پسران از انگیزة
کوشش و رقابت جویی باالتری برخوردار هستند.دلیل احتمالی آن
به مسئولیتهای آینده آنان ،نظیر تهیة مسکن ،ادارة زندگی و
سرپرستی خانواده یا تمایل رسیدن به موفقیت شغلی بهتر در آینده
باز میگردد[ .]41در بررسی فعلی مشکل ترک تحصیل در
جنسیت مؤنث بیشتر بوده و فیتزپاتریک در بررسی خود ،میزان
ترک تحصیل را در دخترها به مراتب بیشتر از پسرها گزارش
کرده[ ]41ولی در پژوهش آروالم پاالم آمار ترک تحصیل در
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نوع رشتة تحصیلی

رضوان انصاری و همکاران

ارتباط شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان

خواهد بود که این مورد هم ،احتماالً سرخوردگی و کاهش
انگیزه با قبول نشدن مکرر در این افراد میتواند همراه بوده
باشد.
در پژوهش حاضر مشاهده شد دانشجویانی که بیش از دو ساعت
در روز مطالعه دارند و یا برای مطالعة دروس ترم خود
برنامهریزی منظمی را دنبال میکنند کمتر افت تحصیلی را در
همة تعاریف ارائه شده تجربه میکنند .در این میان دانشجویانی
که وابسته به اینترنت هستند و ساعات بیشتری(تعریف نشده
بود) را صرف کار با اینترنت میگذرانند بیشتر واحدهای درسی را
میگذرانند و با معدل پایینتر در هر ترم قبول میشوند.
همچنین داشتن روش پردازش اطالعات و خالصه کردن دروس
از مواردی است که در مقاالت بررسی شدة حاضر نشان داد که
این عامل به پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان کمک کرده
است .تحقیقات وسیعی در زمینة رویکردهای یادگیری در دنیا
صورت گرفته است .رویکردهای یادگیری ،فعالیت های ذهنی
است[]11-10که منابع گستردهای در مورد رویکردهای یادگیری
در دسترس میباشد.بر اساس این متون دو رویکرد اساسی برای
یادگیری در آموزش عالی وجود دارد .رویکرد عمیق و رویکرد
سطحی[ ]11،11رویکرد عمیق با هدف درک واقعی مطالب به
کار میرود و باعث یادگیری معنادار و طوالنی مدت میشود .در
مقابل ،رویکرد سطحی به حفظ مطالب به کمک راهبرد یادگیری
طوطی وار می پردازد و به درک معنای مطالب نمی انجامد
.انگیرة اصلی در این رویکرد ،ترس از شکست است[.]11
همچنین مشاهده شد دانشجویانی که غیر بومی هستند در
معرض افت تحصیلی به صورت کاهش معدل ،مشروط شدن،
اخراج شدن ،انصراف و مردودی قرار دارند .در همین تحقیقات
دیده شد که دانشجویان بومی هم در معرض تغییر رشته ،ترک
تحصیل هستند .همچنین در دانشجویان خوابگاهی مشاهده شد
که افت تحصیلی به صورت معدل پایینتر و مردودی وجود دارد
که در مقاالت حاضر[ ]11مشاهده شد .دانشجویان ناموفق از هم
اتاقی خود ناراضی بودند ولی تفاوت آماری معنادار دیده
نگشت[ .]11که خود میتواند یکی از دالیل توجیهی افت در
دانشجویان غیر بومی که مجبور هستند با دیگر افراد با خلقیات
متفاوت در طول تحصیل هم اتاقی باشند .ضمن اینکه یک
تحقیق دیگر نشان داد معدل دانشجویان خوابگاهی باالتر از
غیرخوابگاهی بوده است[.]21
شرایط خوابگاههای دانشجویی ،دوری از خانواده و مشکالت
ناشی از آن در آسیب شناسی این مؤلفه باید مد نظر قرار گیرد
وضعیت تأهل از طریق ارتباط با وقایع استرسزای منفی
میتواند عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار
دهد[ .]11دهبزرگی نیز در توجیه علت افت تحصیلی به کمبود
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پسرها را  1برابر دخترها گزارش داده است .ترک تحصیل در
دانشجویان غیربومی بیشتر بود ،حال آنکه یافته های آروالم پاالم
مشتمل بر شیوع کمتر موارد ترک تحصیل در دانشجویان ساکن
خوابگاه است[.]42
در تحقیقات دیده شد که از بین آمار دانشجویـان مشروط،
دانشجویان مرد و متأهل مشروط شدن آنها بیشتر گزارش شده
است .دلیل این یافتــه میتواند این باشد که دانشجویان مرد
متأهل ،مسئولیت بیشتری در تأمین مالی خانواده بر عهده دارند و
وقت بیشتری صرف کار و وقت کمتری به مطالعه اختصاص
میدهند[ .]40احتماالً تأهل به صورت مستقیم بر افت تحصیلی
دانشجویان تأثیر ندارد و عواملی چون قبول مسئولیت و پذیرش
دیگر نقشهای اجتماعی که به واسطة ازدواج ایجاد میشود،
میتواند موجب افت تحصیلی شود از طرفی ممکن است کمبود
امکانات رفاهی و اقتصادی به دنبال تأهل موجب پرداختن به
شغلهای جانبی برای کسب درآمد بیشتر شود که خود عامل
مهمی در افت تحصیلی است .داشتن شغل اضافی در بین
دانشجویان داری افت تحصیلی ارتباط معناداری را در دو گروه
نشان داده است[ .]41در تحقیق حاضر مشاهده شد دانشجویان
مجرد نسبت به دانشجویان متأهل کمتر در طول تحصیل دچار
افت تحصیلی میشوند .در حالی که در دو شاخص ترک
تحصیل و تغییر رشته بیشتر از دانشجویان متأهل در معرض
افت قرار دارند .یک تحقیق روی دانشجویان پزشکی دیده شد
که متأهلها افت تحصیلی کمتری نسبت به مجردها داشتند که
از نظر آماری معنادار نبود .که احتماالً میتوان به وجود رفاه مالی
و نداشتن مشکالت خانوادگی در آنان دانست چرا که بیشتر
دانشجویان رتبة باال در دانشگاه به طور نسبی از خانوادههای
مرفه جامعه نیز هستند.
همانطور که اشاره شد توجه به ویژگیهای دانشجو از جمله
شرایط دیپلم و شرایط ورود به دانشگاه در پیشگیری از افت
تحصیلی آنها تأثیر دارد .در تحقیق حاضر مشاهده شد
دانشجویانی که معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی و یا مقطع قبل
(کاردانی به کارشناسی) باالتری داشتند در دانشگاه هم کمتر
افت تحصیلی(در همه تعاریف) را تجربه کردند .نوع دیپلم
تجربی در دانشجویان علوم پزشکی به عنوان یک عامل
پیشگیری کننده از افت تحصیلی نسبت به دیگر رشتههای
تحصیلی دیپلم بوده است .در همة تعاریف ،افت تحصیلی
مشاهده شد که احتماالً به زمینة قبلی و عالقة قبلی ایشان به
موضوعات درمانی و زیستشناسی که ادامة رشتة تجربی در
دانشگاه میباشد بتوان اشاره کرد .دانشجویانی که با تأخیر بیش
از یک سال وارد مقطع بعدی تحصیل شدند (دیپلم به دانشگاه یا
کاردانی به کارشناسی) احتماالً میزان افت تحصیلی آنها بیشتر
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درسی اشراف داشته و از دانایی و شناخت الزم و کافی در زمینة
نظریههای تدریس و یادگیری برخوردار باشند تا با شایستگی و
صالحیت سطح باالتری بتوانند بر کار و فعالیت های معلمان و
دانش آموزان رهبری ،راهنمایی ،نظارت و ارزشیابی آموزشی
اعمال کنند[.]13
بدین ترتیب مهمترین عوامل ایجاد کنندة افت تحصیلی در
دانشجویان که قابل کنترل و مداخله هستند شرایط تدریس،
محیط و امکانات آموزشی از جمله؛ استاد و مشاوران تحصیلی از
گروه آموزش دانشگاه است که با تجدید نظر دربارة نحوة
پذیرش دانشجو و در نظر گرفتن سن و بومی بودن و نیز بهبود
امکانات رفاهی دانشجویان و استفاده از راهنمای مشاوران
ورزیده برای تقویت انگیزة تحصیلی دانشجویان به ویژه در
استفاده کنندگان سهمیههای خاص میتوان قدم های مؤثری در
پیشرفت تحصیلی دانشجویان برداشت .تحصیل در محل زندگی
و فاصلة کوتاهتر بین گرفتن مدرک دیپلم تا کنکور نیز در
موفقیت تحصیلی وارد میباشد که این موضوع از چالشهای
مهم انتخاب دانشجو در دانشگاهها محسوب میگردد .
قابل توجه اینکه علی رغم مهم بودن مفهوم افت تحصیلی در
مقاالت منتشر شده ولی متأسفانه روش تحقیق و تعاریف به کار
رفته بسیار متنوع بوده و در نتیجه ترکیب یافتههای آنها دشوار
بودند .که انجام تحقیقات مشابه در دیگر دانشگاهها و بررسی
سایر عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی میتواند برنامهریزان
آموزشی را در شناخت بیشتر این عوامل یاری کند.
همچنین همانند هر تحقیقی ،این بررسی نیز دارای محدودیت-
هایی بودهاست .از جمله اینکه تعاریف و شیوة اندازهگیری افت
تحصیلی در مقاالت مختلف یکسان نبوده و معیارهای نمونه
گیری و سایر نکات روش تحقیق آنها فرق میکردند .همچنین
این تحقیق از خطرات ،خطاهای شخصی جدا نبوده و امکان
دارد علی رغم جستجوی وسیع دستی و الکترونیکی در دو
مرحله ،تعدادی از مقاالتی که ثبت الکترونیکی نشدند یا در
مجالت ترویجی چاپ شدند و یا با تیراژ کم در شمارهای از
مجلهای به چاپ رسیده باشد که در دسترس نبوده از این
پژوهش حذف گردیده شده باشد .بر اساس یافتههای این
تحقیق یپیشنهاد میشود که استانداردهایی مربوط به بررسی
افت تحصیلی بهتر و دقیقتر تنظیم گردند .دانشجویان مستعد به
افت تحصیلی بر اساس معیارهای این تحقیق در اولین فرصت
ممکن در دانشگاهها شناسایی و مورد حمایت بیشتری قرار گیرند
همچنین استادان دانشگاهها نوعی از فعالیتهای تدریس را
معرفی کنند که دانشجویان را ملزم نمایند تا درک عمیقی از
مطالب درسی را آشکار و دانشجو با بازگویی اطالعات از کنار
موضوع نگذرد .همچنین پیشنهاد میشود میزان مواد درسی
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امکانات رفاهی و پرداختن دانشجویان متأهل به شغلهای دیگر
اشاره کرده است[ .]17در تحقیق شمسی نیز از نظر دانشجویان
محل سکونت بر میزان مشروطی دانشجویان مؤثر بوده
است[ .]12مقایسة وضعیت میانگین معدل کل دانشجویان
بومی(داخل استان) و غیر بومی (خارج استان) نشانگر این مسأله
میباشد که بومی بودن تأثیری بر وضعیت روند تحصیلی
دانشجویان نداشته است ولی در تحقیق دیگری در کرمانشاه
مشکالت خوابگاه و دوری از خانواده ،یکی از علل مشروطی
دانشجویان بوده است که باید بررسی بیشتری صورت گیرد چرا
که دانشجویان غیر بومی مورد بررسی نیز اغلب آنها از استان
های مجاور بودهاند که امکان رفت و آمد بیشتری به محل
سکونت خود داشتهاند تا احتماالً دانشجویان کرمانشاهی [.]10
در پژوهش دیگری روی دانشجویان بابل نشان داد؛ دانشجویان
غیر خوابگاهی بیشتر در معرض افت تحصیلی بودند که علت
احتمالی را ،وضعیت مناسب خوابگاههای دانشگاه بابل
میدانند[ ]13ولی در تحقیق پیامنی در تهران تنها  4/0درصد
دانشگاه علوم پزشکی تهران شرایط اقامت در خوابگاه مجردی
را مناسب میدانستند[ ]11در تحقیقات مختلف با توجه به
کمبودهای متعدد خوابگاه ،دانشجویان غیرموفق ،غیربومی بودند
[ ]11 ،14و البته شرایط فیزیکی و امکانات نسبتاً مطلوب
خوابگاههای دانشجویی ،سهولت دسترسی ساکنان خوابگاه به
منابع علمی و امکانات مشاوره و راهنمایی ،وجود رقابت بین
ساکنان خوابگاهها و دغدغههای خانوادگی دانشجویان بومی و
نحوة گذراندن اوقات فراغت آنها میتواند به برتری وضعیت
تحصیلی دانشجویان خوابگاهی نسبت به غیر خوابگاهی در
برخی مقاالت اشاره داشته باشند.
متخصصان آموزش ،دریافتهاند؛ که یادگیری زمانی بهتر صورت
میگیرد که شرایط آن نیز فراهم شده باشد .از طرفی برای
یادگیری هر فردی راهبردهای متفاوتی داشتند.
در ربع آخر قرن بیستم ،شواهد علمی قابل مالحظهای جمع
آوری شد که پیشنهاد میکند ما باید نسبت به چگونگی
یادگیری دانشجویان و عوامل محیطی که یادگیری آنها را شکل
میدهند مانند روشی که به آنها تدریس میدهیم ،درسها را
سازماندهی میکنیم و ارزیابیها را انجام میدهیم تا توجه
بیشتری نشان دهیم[.]47
به طور کلی ،اثر بخشی فعالیتهایی که در سطوح مختلف نظام
آموزشی صورت میگیرد ،با توجه به نتایج حاصل از انجام
وظایف و مسئولیتهای اصلی آن در سطح مدرسه ،یعنی
تدریس و یادگیری ،سنجیده میشود .تدریس و یادگیری ،در
چهارچوب یک برنامة درسی مدون و مصوب صورت میگیرد.
مدیران آموزشی برای اثربخش سازی این فراگرد ،باید بر برنامة
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 حتی برای آنهایی که تمایل به رویکرد،رویکرد سطحی نگردد
.عمیق دارند
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مبتنی بر واقعیتها را که باید به خاطر سپرده شود کاهش داده و
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Abstract:
Introduction:
Identifying the causes and concomitant issues of academic failure, which are considered to be failures
of the educational system, is one of the practical issues in the field of educational research. Due to the
lack of a comprehensive review of all published documents despite numerous papers in this field in
Iran, this study attempted to systematically review published texts over the past 15 years on the role of
studied academic and academic conditions in relation to academic failure.
Materials and Methods:
In this study, the documentation was systematically reviewed and their data were collected. Published
articles related to the causes of students' academic failure in the medical sciences universities from
April 1996 to March 2010, a total of 1008 papers were screened, 26 of which were full text accessible
and of minimal research quality.
Results:
Based on the findings of each of the two stages, it is likely that criteria like the male gender, higher
age of entering the university, the problems of the educational level, the passage quota, the term of
education, the type of field of study, the performance of the professor lesson, the status of education
and planning, the conditions of class, transfer or guest history, presence of curriculum consultant,
night / day course, social relations at university, urban life, diploma conditions (grade), type of
diploma (experimental), lack of interest in the field of study, lower grade of diploma or previous
degree, increased interval between getting diploma and university entrance, lack of study during the
term and lack of scientific and research activities on academic factors and academic conditions are
among academic factors and educational conditions that can lead to academic failure in students.
Conclusion:
Despite numerous studies on the causes of academic failure, it seems that standards and definitions
used in different studies and standardization work should be done to improve quality. Faculty in the
college is largely seen in the articles being consistent with the facts and shows that the reliable
experience in this regard is the university professor. It also seems that considering the major causes
listed, it is possible to identify groups that are more likely to fail in school and use preventive
measures for them.
Keywords: Systematic review, medical science, student, academic success, academic failure, country
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