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  رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  2*، اکرم ثناگو1مسلم حسام

 

  عضو هیئت علمی ،دکتراي پرستاري -2. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،آموزشیکارشناس ارشد مدیریت -1
  .دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  چکیده    
روانـی،   روحی، تبعات و شده مشاهده هاکشور کلیه در آموزشی هاي نظام معضالت از یکی عنوان به تحصیلی افت :زمینه و هـدف    

بـا   عوامل مرتبط برخی رضایت تحصیلی و تعیین هدف با مطالعه این. دارد همراه به دانشجویان براي را متعددي اجتماعی و خانوادگی
  .انجام شد 1387-89 سال هاي در گلستان پزشکی علوم دانشگاه در ویاندانشج تحصیلی افت

 ازطریـق  گلسـتان دانشگاه علوم پزشکی1387-89در دانشجویان ورودي  تحلیلی از نوع مقطعی، -این مطالعه توصیفی :بررسی روش   
تحصیلی در ایـن مطالعـه را    افت معیارهاي ان کهنفر از دانشجوی 80 ،از این تعدادکه گرفت پرونده مورد بررسی قرار 1393سرشماري 
 طریـق ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    پایـایی آن از روایی و مطالعه مشابه کهگرفته شده ازبرطریق پرسشنامه از هاداده .انتخاب شدند داشتند،

 آمار از با استفاده هاي آماريتحلیل. گردید جمع آوري دموگرافیک، تحصیلی و رضایت از تحصیل تایید شده بود، با مشخصات )87/0(
  . گرفت صورت دو کاي آزمون و توصیفی

درصـد و   3/45بیشترین فراوانی افت تحصیلی به ترتیب در دانشجویان پزشکی بـا  . سال بود 19-39محدوده سنی دانشجویان :هاافتهی  
 درصـد  72درصـد متوسـط و   8، صد رضـایت خـوب  در 20رضایت نظراز  .درصد بود 7/10هداشت محیط با درصد و ب3/17پرستاري 

 حمایـت  میـزان  و) P ≥019/0(پـدر  شـغل متغیربین میزان رضایت آموزشی دانشجویان با . آموزشی ضعیف داشتند دانشجویان رضایت
 .دار آماري مشاهده شدارتباط معنی )P ≥010/0(مشاور استاد و مشاوره با تعامل و) P ≥010/0(خانواده

 داشـتن رضـایت  مشـاور و ، تعامل با اسـتاد ، حمایت خانواده، شغل پدررشته متغیرهاينشان داد که  این مطالعه هايهداد :يریگنتیجه  
دانشجویان،  بهبود وضعیت آموزشیدر که رسدمی نظر به. گذار بوده استتاثیر دانشجویان افت تحصیلیرباز عواملی هستند که تحصیلی
نـد  نبتواهاي آموزشی دانشـگاه  خانوادگی به همراه تعامالت مناسب استاد و دانشجو، در کنار امکانات، تسهیالت و فرصت هايحمایت
  .شود یانیادگیري و رضایت از تحصیلی در دانشجوپیشرفت  باعث

  رضایت تحصیلی ،دانشجو تحصیلی، افت :کلید واژه ها  
   a_sanagu@yahoo.com :الکترونیکی ، پستدکتر اکرم ثناگو: نویسنده مسئول*   
  )0171(4430355: تلفن .دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،مرکز تحقیقات پرستاري: نشانی    

  4/7/91: ، پذیرش مقاله8/5/91: وصول مقاله    
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  قدمهم  
 آموزشی ايهمعضالت نظام از یکی عنوان به تحصیلی افت  

 -منابع میبسیاري از رفتن هدر به باعث جهان کشورهاي در
این مساله در عرصه دانشگاه به طور محسوس مشاهده . شود
افت تحصیلی به معناي عدم موفقیت درتحصیل  ).1(شودمی
نامطلوب،  مشروطی، معدلنظیرکه با معیارهاي مختلفی است

 ، انصـراف، تکرار درس، طوالنی شدن مدت تحصیل، اخراج
 12 حـدود  ).2(استرشته قابل بررسی تغییر و ترك تحصیل

تحصیل  طیهاي علوم پزشکی دردرصد دانشجویان دانشگاه
  ).3(شـوند خود حداقل براي یک ترم تحصیلی مشروط مـی 

 کنون برمطالعات انجام شده پیرامون افت تحصیلی تا اکثر   
 ،اسـتاد  یاتدانشجویان و خصوصـ  شناختیروان هايویژگی

کـه  حالیبوده است، در دانشکده و سیستم آموزشگاه متمرکز
 علل افت تحصـیلی را بایـد در مجموعـه عوامـل فـردي و     
-خانوادگی، هم نشینان و ارتباطات، سیستم دانشکده، برنامه

 نظر به ).4(و سطح علمی اساتید جستجو کردریزي آموزشی
 شـدن  بـرآورده  امکـان  به نسبت دانشجویان بدبینی رسدمی

 امکانـات  بـه  دسـتیابی  جمله از آنان اساسی و اولیه نیازهاي
 از ناخشــنودي و آینـده در مناســب درآمـد  و شــغل ،رفـاهی 
اند بتو است ممکن کنونی دانشگاه آموزشی سطح و امکانات
 افسـردگی  و تفـاوتی  بـی  یا و اضطراب بدبینی نوعی ایجاد
 رضایت دانشجو  نقشانگیزش و در تواند که این می نمایند

اي نشان داد نداشتن مطالعه هايیافته .)5(اساسی داشته باشد
باعث کاهش انگیزش و در نتیجه  تواندمی آموزشی رضایت
. )6(در دانشـجویان شـود  تحصیلی هايدر فعالیت تالش کم

 عالقه و تمایل بیشتر انگیخته شدنبرباعث  انگیزه و رضایت
 نـوین و گسـترش   ، کشف ایده هايکاويجستجو و کنج به

، ، افسردگیعواطفی مثل تنفر .گرددو عمل می باور و اندیشه
محیط  و، امکانات آموزشینامطلوب از شرایط ترس و خشم
افـت عمللکـرد    باعث کاهش انگیزش و در نتیجه نامطلوب

   ).9و8و 7(نمایدتحصیلی را فراهم می
 توانـد میاساتید مشاور انوادگی وخ هايحمایت از طرفی   
   پژوهشی ادبیات .باشد گذارتاثیرعواملازیکیافت تحصیلیدر
: کرد تقسیمدسته دو به توانمی را اجتماعی حمایت زمینه در
 محـیط  در حمایتی هاي سیستم بر متمرکز که مطالعاتی اول
   تصوري اجتماعی حمایت سازه به که مطالعاتی دوم. است

  
 حمایت از میزان چه تصور شخصی، به بنا یعنی ؛دارند توجه
 حمایتنقشبر تحقیقات مجموعدر .است برخوردار شخصی
 حقیقت در ).11و10(اندداشته تاکید وتصوري واقعیاجتماعی
درافت  میزان حمایت از فردي وادراك دریافت نقش حاضر
 هايژوهشمطالعات و پ .گیردقرار می مورد بررسیتحصیلی

 بـه  توانـد از عوامل مـی دارند که تنوعی متعدد حکایت از آن
 شـرایط  مندي ورضـایت احسـاس  ؛شـود  منجـر تحصیلی افت

 دانشـگاه تـاثیر داشـته    درتحصیلی موفقیت بر میزان خانواده
در  و نامطلوب عوارض ایناز پیشگیري منظور به .)12(است
 آموزشی که سیستم جودو جبران، قابل غیر موارد از بسیاري

 غربـالگري و  را مشروطی خطر معرض در دانشجویان بتواند
 به با شناسایی زیرا ،رسد می نظر به ضروري نماید، شناسایی
 بخشـی  همکـاري درون  و خطر معرض در دانشجویان موقع

 راهنمـا،  اسـاتید  اهتمـام  و هـا دانشگاه آموزشی در واحدهاي
 بـدیهی  .گردیـد  هـا نآ تحصیلی وضع ارتقايموجب توانمی

 خطـر،  معـرض  در دانشـجویان  الزمـه شناسـایی   کـه  اسـت 
 و تحصیلی افت .استتحصیلی افت با مرتبطعوامل شناسایی

 مطالعه لذا این ).13(باشد می متعدد عوامل از ثرامشروطی مت

تعیین رابطه افت تحصیلی بـا رضـایت تحصـیلی و     هدف با
زشکی گلسـتان  دانشگاه علوم پ دانشجویان برخی عوامل در

  .گرفتصورت  1387-89سال هاي طی
  روش بررسی   
 مقطعی، با استفاده از از نوع تحلیلی -مطالعه توصیفی این   

 1387-89 ورودي دانشجوي1393 از بین شماريسر روش
 80. گلســتان صــورت گرفــتعلــوم پزشــکی  دانشــگاه در

. شـدند  ابمعیار ورود به مطالعه را داشتند انتخـ  کهدانشجو 
 بـه  نسبت دوم نیمسال معدل افت شاملمعیار افت تحصیلی

 مشـروطی  ترم یک نمره، یک از بیشتر تحصیلی اول نیمسال
   بـه  نسـبت  تحصـیلی  سـنوات  افـزایش  دانشـجو،  سوابق در

 و تعلیــق ،تحصـیلی  مرخصــی يسـتثنا ا بــه(عـادي  سـنوات 
 در مردودي ،12 از کمتر معدلکل میانگین ،)زایمان مرخصی

 درمقطع14زیر معدل بار، یک حتی پزشکی جامع هايونآزم
   . گردیدند مطالعه وارد اینترنی و استاژري

 دوپرسشـنامه   ،ایـن مطالعـه  ابزارجمع آوري اطالعات در   
دموگرافیک  تمربوط به اطالعاقسمتی بود که بخش نخست
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 شغل، تحصیالت خانواده ،، جنسیتشامل سنکه تحصیلی و
بود  ، حمایت خانواده و تعامل با استاد مشاور، رشتهدهخانوا
آموزشی  رضایت. سنجیدآموزشی را میدوم رضایتو بخش

 و در حیطه رضایت دانشجو از امکانات آموزشی، تحصـیلی 
   .باشدبالینی می

از رضایت بسـیار   ايدرجه 5 لیکرتطیف در  واالتئس     
-5امتیار از . عیف بودضزیاد، متوسط، ضعیف و خیلی ،زیاد

 ، زیـاد )47-52(، متوسط)15-30(بسیار ضعیف امتیاز .بود 1
ایــن . در نظــر گرفتــه شــد)69-75(بســیار زیــاد و)68-53(

بـا تاییـد افـراد     ا وروایی محتو با پرسشنامه از مطالعه مشابه
 يو پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا آموزش متخصص در

 منظـور بـه . )14(اسـت  گرفتـه قـرار یدمورد تای87/0کرونباخ 
شـفاهی و از محرمانـه    رضـایت  ،اخالق در پژوهش رعایت

. به دانشجویان اطمینـان داده شـد  شخصی  ماندن مشخصات
 تجزیهو گردیده Spss فزارا نرم وارد آنالیز منظور به ها داده
-آزمـون کـاي  و توصیفیآمار از استفاده با آماري هايتحلیل

) P>05/0(هـا داري آزمونسطح معنی یرفت وپذ دوصورت
   .در نظر گرفته شد

  یافته ها   
 3/49دانشجو واجد شرایط ورود به مطالعه، 80مجموع  از   
 محـدوده سـنی  . نـد درصد مـذکر بود  7/50رصد مونث و د

 در سـنی  که بیشترین فراوانـی  سال بود، 19-39دانشجویان 
 ین فراوانـی افـت  بیشـتر . درصد بود69سال با  19-23گروه

 درصـد،  3/45تحصیلی به ترتیب در دانشجویان پزشکی بـا  
درصد بوده  7/10درصد و بهداشت محیط با  3/17پرستاري
سال پس از  درصد از موارد دانشجویان یک 7/42در . است

ــگاه    ــپلم وارد دانش ــذ دی ــد اخ ــده بون ــد 44و گردی  درص
ــهمیهدانشــجویان ــه جــزو س ــوده 3منطق ــدب  مشخصــات. ان

  در جدول تحصیلی با افتدانشجویانتحصیلی موگرافیک ود
 .قید گردیده است 1

ــی،       ــایت آموزش ــرات رض ــی نم ــد7/14 در بررس  درص
، درصـد متوسـط  8، درصد زیـاد  3/5 ،دانشجویان بسیار زیاد

 نظـر  ا ازضـعیف ر  درصد بسـیار 3/13و ضعیف درصد7/58
 درصـد  20ي کـه نمودنـد، بـه طـور    رضایت آموزشی اعالم

درصـد   72درصـد متوسـط و   8رضایت زیاد و بسـیارزیاد،  
 ).2جدول(ضعیف داشتندبسیارضعیف و دانشجویان رضایت

توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک و تحصیلی دانشجویان : 1جدول 
 1387-89هاي با افت تحصیلی در سال دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

    
 آموزشی دانشجویان با افت تحصیلی در رضایت توزیع :2جدول 

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 
 
 
 
 

     
 آنالیز عوامل فردي و خانوادگی با رضـایت آموزشـی،   در   
و میـزان  ) P=019/0(متغیر شـغل پـدر   ي بیندارمعنی رابطه

 اســتادبـا مشـاوره و   تعامــلو )P=010/0(دهخـانوا  حمایـت 
  .)3جدول(بدست آمد) P=010/0(مشاور

  
  با رضایت آموزشی و خانوادگیمتغیرهاي فردي  داريسطح معنی: 3جدول 

  سطح معنی داري  متغیر  
  
  
  

عوامل  
  فردي

 P= 270/0  جنس
 P=385/0  مقطع تحصیلی
 P=637/0  سهمیه قبولی

 P=739/0  معدل کتبی دیپلم
 P=572/0  وضعیت تاهل
 P=424/0  محل سکونت

 P=175/0  ساعات مطالعه در روز
  P=010/0  مراجعه و مشاوره با استاد مشاور

 P=251/0  انتقالی از سایر دانشگاه ها
  
  
  

عوامل 
  خانوادگی

 P=309/0  سن پدر
 P=095/0  تحصیالت پدر
  P=019/0  شغل پدر
 P=423/0  سن مادر

  P=350/0  تحصیالت مادر
 P=421/0  شغل مادر

 P=283/0  تعداد اعضاي خانواده
 P=110/0  میزان درآمد خانواده
  P=010/0  حمایت خانواده

     

  درصد  فراوانی  متغیر
  3/49  37  ث مون  جنس

  7/50  38  مذکر
  

  مقطع تحصیلی
  3/13  10  کاردانی

  36  27  کارشناسی پیوسته
  4/5  4  کارشناسی ناپیوسته
  30/45  34  دکتراي عمومی

  
  
  

  رشته تحصیلی

  7/6  5  اتاق عمل
  6/10  8  بهداشت محیط

  3/17  13  پرستاري
  4/45  34  پزشکی
  8  6  مامایی

  4  3  علوم آزمایشگاهی
  8  6  ها رزه با بیماريمبا

  4/85  64  مجرد  تاهل
  6/14  11  متاهل

  
  

  وضعیت سکونت

  60  45  خوابگاه
  3/33  25  منزل شخصی
  4/1  1  منزل اقوام

  3/5  4  سایر

  درصد  فراوانی  امتیاز
  3/13  10  )15-30(بسیار ضعیف 

  7/58  44  )31-46(ضعیف 
  8  6  )47-52(متوسط 

  3/5  4  )53-68(زیاد 
  7/14  11  )69- 75(بسیار زیاد 

  100  80  جمع
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  بحث   
به  افت تحصیلیداد بیشترین فراوانینشان مطالعهنتایج این   

 و پرسـتاري  درصـد  3/45بـا   دانشجویان پزشکی ترتیب در
از  و درصد بوده است7/10یط با درصد و بهداشت مح3/17

درصـد   8درصد رضـایت خـوب،    20نظر رضایت آموزشی
آموزشـی ضـعیف    دانشجویان رضـایت  درصد 72متوسط و
 شغل متغیر رضایت آموزشی دانشجویان با بین میزان. داشتند
 و) P=010/0(خــانواده حمایــت میــزانو )P=019/0(پـدر  
دار معنـی  ارتباط)P=010/0(مشاور استاد و مشاوره با تعامل

  .آماري دیده شد
 داد که بین شغل پدر و میـزان رضـایت  نتایج مطالعه نشان   

در مطالعه زمانی . استبوده يدارارتباط معنی فرزند،آموزشی
دار بوده است و در دانشـجویانی  معنی نیز این رابطه و مطلق

تـري بـوده اسـت، افـت     سـطح پـایین   که شغل پدر آنان در
 مطالعه دالراماما در  ،)16و15(گردید صیلی بیشتر مشاهدهتح
 داري بـین شـغل والـدین   رابطـه معنـی   امامی قریشی هیچ و

 سطح اجتماعی بارسد مشاغلمینظر به). 18و17(نشد یافت
باالتر، تعامالت بیشتري را با اقشـار تحصـیل کـرده جامعـه     

یز خـود  چنین سطحی نآورد و همچنین اشتغال درفراهم می
بنابراین درك بیشتري . داشتن تحصیالت بیشتر است نیازمند
 براي فرزنـدان را هاي تحصیلیدغدغهوضعیت اجتماعی و از
 خود منجر به انگیزه آورد کهجانب پدر خانواده فراهم می از

 همچنـین . بیشتر بر بررسی وضعیت تحصیلی فرزندان است
 رابطه نیز خانوادگی و رضایت وضعیت آموزشیبین حمایت

 در مطالعـه شــریفی راد و . داري وجــود داشـته اســت معنـی 
 وجود و یـا عـدم وجـود حمایـت خـانواده از      جبرائیلی نیز

 عوامل مرتبط در بروز افت تحصیلی دانشـجویان نـام بـرده   
 موثر والدین و فرزند و نقش عـاطفی  ارتباط).20و19(است 

تکیـه گـاهی مهـم بـراي هـر       عنـوان  تواند بـه  بین آنان می
فرزند در هر شـرایطی هـر چنـد     فرزندي محسوب گردد تا
. عاطفی والدین بر آن فـائق آیـد   نامطلوب بتواند با حمایت
 مطلـوب و مساعد و امکاناتمحیطی خانواده با فراهم آوردن
تالش خـود را بـه منظـور موفقیـت      حمایت عاطفی، تمامی
است هر گونـه  طبیعی. دگیرمی کار روزافزون فرزند خود به

 -ارتباط و روابط عاطفی، نه تنها کمک در اینخلل یا کاستی
   تواند خود میدانشجو نبوده بلکهتحصیلی کننده در وضعیت

  
دانشجو  در روند آموزشی و تحصیلیتداخلیبه عنوان عاملی
  .گردد نیز محسوب

 بین ارتباط با اسـتاد مشـاور و میـزان رضـایت آموزشـی،        
 و که این یافته با یافته هاي مطالعه زمانیدار بود باط معنیارت

نظرمی رسد ارتباط به). 21و15(داشته استهمخوانی رضایی
به  تواند منجربیشتر دانشجو با استاد مشاور خود، میو تعامل

آگاهی بیشتري از روند وضعیت تحصیلی در دانشجوگردیده 
اور، روندآموزشی و با مداخالت درست و به موقع استاد مش
ها و توانمنديتري ازبهتري را پیش گرفته و انتظارات واقعی

دانشـجو  . گیري از امکانات آموزشی موجود داشته باشدبهره
-با بهره گیري از بازخوردهاي استاد خود، نگاه واقـع بینانـه  

تري نسبت به موقعیت خود پیدا نموده و استاد مشاور نیز با 
هاي آموزشـی، موقعیـت   نات و فرصتاستمداد از کلیه امکا

  .آوردرشد و تعالی هر چه بیشتر دانشجو را فراهم می
 در مطالعه حاضر متغیرهاي جنس، مقطع نحصیلی، سهمیه   

قبولی، معدل کتبی دیپلم، وضـعیت تاهـل، محـل سـکونت،     
 هـا، سـن و   ساعات مطالعه در روز، انتقالی از سایر دانشگاه

 و شغل مادر، تعـداد اعضـا   تحصیالت پدر، سن، تحصیالت
 . ودرآمد خانواده با رضایت وضعیت آموزشی دیده نشد

  نتیجه گیري  
 رسـد کـه در بررسـی   با توجه به نتایج مطالعه به نظـر مـی    

عوامل  دادنوضعیت آموزشی دانشجو، عالوه بر مد نظر قرار
-قرار نظر دخیل در امر آموزش هم مدآموزشی، سایر عوامل

فردي هم  تعامالت بینهاي آموزشی، نقشیابیارزگیرد و در
گیرد؛ تعاملی که دانشجو با اساتیدخود و اعضاي مد نظر قرار

نگرش و عملکرد  نوعخانواده خود خواهد داشت، مسلما در
 گیـري مـوثر از  آموزشی وي بی تاثیر نخواهد بود و با بهـره 

همراهـی اسـاتید و    در راسـتاي آن  نقش پر رنـگ خـانواده  
  تر و مثبت تري را در  می توان بازخوردهاي واضح دانشجو،
 افـت کـه  چـرا  نمـاییم، مشـاهده  دانشـجویان آموزشـی فرآیند
   )خانوادگی-فردي(سایر ابعاداثرات منفی بر احتماالتحصیلی

 -دانشجو گذاشته و فشار مضاعفی را بر دانشجو تحمیل می
  .کند و این سیکل معیوب همچنان ادامه می یابد

  ر وقدردانیتشک   
  دانند که از مساعدتمجریان پژوهش بر خود واجب می   
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و همکاري مرکز تحقیقات پرستاري و کلیه شرکت کنندگان 
  انـد، تشـکر و  این پژوهش که در این مطالعه شرکت نمـوده 
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  Academic  Under-achievement and Some Related Factors Associated with     
Academic  Satisfaction in Golestan University of Medical Sciences’ Students  
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  Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. 
Abstract 
 
Background and objective:The academic under-achievement is one of the problems in 
educational systems of all countries, which is accompanied by several emotional, psychological, 
familial and social consequences. The aim of this study was to assess the academic satisfaction 
and the factors associated with under-achievement in students of Golestan University of Medical 
Sciences, 2008-2010. 
Material and Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 1393 students 
selected via census in 2008-2010. Of these, 80 students had under-achievement criteria were 
selected. The demographic data and the data related to education and academic satisfaction were 
gathered by a valid and reliable questionnaire (α=0.87) and analyzed by using descriptive 
statistics and Chi-square. 
Results: The students are between 19-39 years.  the highest under-achievements are relatedto 
medical (45.3%), nursing (17.3%) and environmental health students(10.7%).Their academic 
satisfaction is reported good (20%), moderate (8%) and weak(72%).There is significant relation 
between academic satisfaction and the variables such as their  fathers occupation(P=0.019), 
family support(P=0.01) and  the communication with counselor (P=0.01).   
Conclusion: Based on the results, it seems that family support and optimal teacher-student 
relationship along with facilities and educational opportunities can be effective in improving the 
educational status and promoting the educational satisfaction. 
Key words: Academic under-achievement, Student, Academic satisfaction 
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