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افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی به عنوان عامل موثر در آینده سالمت جامعه

 .1دکترای تخصصی ،آموزش پزشکی ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکيده
هدف :موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی میتواند منجر به ارائه بهتر خدمات حوزه سالمت شود .عوامل گوناگونی میتوانند با موفقیت یا عدمموفقیت
ایشان مرتبط باشد .این مطالعه به بررسی برخی از عوامل ،خصوصاً عوامل دموگرافیک مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان میپردازد.
روشها :این پژوهش مورد -شاهدی بود در سال  5331بین دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس انجام شد .اطالعات مورد نیاز از اداره آموزش
دانشکده ،واحد مشاوره و پروندههای دانشجویان استخراج شد 553 .نفر از دانشجویان دارای افت تحصیلی به عنوان مورد انتخاب شدند و  553دانشجو
هم گروه شاهد را تشکیل دادند .معیار افت تحصیلی در این مطالعه ،افت معدل نیمسال دوم تحصیلی نسبت به نیمسال اول تحصیلی بیشتر از دو نمره،
یک ترم مشروطی در سوابق دانشجو و میانگین کل معدل  52-51بود .دادهها با نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تیمستقل ،خیدو،
رگرسیون لجستیک و نسبت شانس مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد بین وضعیت سکونت ،تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر و نوع دیپلم با افت تحصیلی رابطه وجود داشت ( .)P-Value≥0/001اما
بین سن در زمان بروز افت ،وضعیت تأهل ،سهمیه قبولی معدل دیپلم و رتبه قبولی با افت تحصیلی رابطهای مشاهده نشد ( .)P-Value≤0/001براساس
نتایج رگرسیون لجستیک بین هیچکدام از متغیرها رابطهای دیده نشد.
نتيجهگيری :براساس نتایج این مطالعه ،عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله وضعیت سکونت و وضعیت تحصیلی والدین دانشجو میتواند با افت
تحصیلی ارتباط داشته باشد .بنابراین بهمنظور ارتقاء آینده سالمت جامعه ،توجه به این عوامل ،در برنامهریزیهای حوزه سالمت باید مدنظر قرار گیرد.
کليدواژهها :افت تحصیلی ،دانشجویان،پزشکی  ،عوامل موثر.
نوع مقاله :پژوهشی
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ارجاع :کمالی فرحناز  ،رضایی پروین .افت تحصیلی در دانشجویان پزشكی به عنوان عامل موثر در آینده سالمت جامعه .طب پیشگیری9311 .؛ .13-11:)9(1
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توجه به مسائل آموزشی دانشجویان ،خصوصا دانشجویان

از اهداف اصلی این وزارت ،فراهم آوردن موجبات تأمین

پزشکی ،تاثیر مستقیمی در آینده سالمت جامعه دارد .ارائه

بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طرق متفاوتی از جمله

خدمات حوزه سالمت منوط به تربیت دانشجویانی است که در

بهبود شاخصهای کیفی و کمی آموزش است (.)5

رشته پزشکی ،در آینده عهدهدار تأمین ،حفظ و ارتقاء سطح

گرفته باشند.
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طول تحصیل ،محتوای آموزشی مرتبط را به بهترین شکل یاد

از آنجا که دانشجویان رشتههای علوم پزشکی و به ویژه
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 .2دکترای تخصصی ،روانشناسی تربیتی ،گروه عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

فرحناز کمالی و همکار

افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

ویژه مورد توجه قرار گیرد (.)3،2

داشته باشد (.)50

تحصیلی آنهاست .افت تحصیلی دانشجویان در دهههای اخیر،

از جمله رشته پزشکی از اهمیت ویژهای برخوردار است .عالوه

یکی از مشکالت عمده مراکز آموزش عالی کشور است که

بر نقشی که دانشجویان پزشکی در آیندۀ سالمت کشور دارند،

دانشگاهها هر کدام به میزانی از آن رنج میبرند .دانشگاههای

تحصیل رایگان این دانشجویان نیز سهم قابلتوجهی از منابع

علوم پزشکی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند (.)1،1

کشور را به خود اختصاص میدهد و به همین دلیل مشکالت

حسین محمود و همکاران معتقدند عوامل بسیاری وجود دارد که

آموزشی آنان و افت تحصیلی ایشان از نظر اقتصادی نیز حائز

در کسب موفقیت تحصیلی تأثیرگذار است .دانشآموزان،

اهمیت زیادی است .از طرف دیگر تاخیر در فارغالتحصیلی این

محتوای برنامه درسی ،اساتید ،روشهای تدریس آنها و

دانشجویان با توجه به نیازهای جامعه و دانشگاه خصوصا

محیطهای یادگیری میتوانند به خصوص در زمینههای علوم

دانشگاههای استانهای کمتر توسعه یافته که نیاز بیشتری به

پزشکی به نارسایی تحصیلی منجر شوند ( .)6آمار ارئه شده

نیروی متخصص و آموزش دیده نظام سالمت دارند ،می تواند

برای افت تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور از 7/1

سبب مشکالت بیشتری شود.
در مطالعات بسیاری ،عوامل مﺆثر بر افت تحصیلی در

درصد تا  22/2درصد متغیر بوده است (.)7
برای افت تحصیلی تعاریﻒ متفاوتی ارائه شـده اسـت که

دانشجویان کشور بررسی شده که این عوامل عمدتا شامل سن

وجه مشترك همه آنها نـاتوانی و شکـست در انجام و اتمام

بـاﻻ ،جنـسیت مـذکر ،سـکونت در خوابگاه ،ﻏیربومی بودن،

موفقیتآمیز دوره تحصیالت رسمی است .سازمان یونسکو

اشتغال پارهوقت ،متأهـل بـودن ،پــایین بــودن ســطح ســواد

مفهوم افت تحصیلی را تکرار پایه ،ترك تحــصیل زودرس و

والــدین ،معــدل پــایین دوران متوسطه ،فاصله زیاد بین اخذ

کــاهش کیفیــت آموزشــی و تحــصیلی دانسته است (.)2

دیپلم تـا ورود بـه دانـشگاه ،استفاده از سهمیه ایثارگران ،میزان

این مسئله بیانگر وضعیتی است که فاصله بین وضعیت

عالقه و انگیزه ناکـافی به رشتهتحصیلی و عدم امیدواری به آینده

علمی موجود فراگیران با وضعیت مورد انتظار آنها از حد

شغلی ،ابتال به افسردگی ،عزتنفس پایین ،تحصیل در دوره

معقول و مقبول ،بیشتر شده و منجر به خسارتهای اقتصادی،

شـبانه و یـا ناپیوسته ،عدم برنامهریزی جهـت مطالعـه ،عـدم

روانی و اجتماعی گردیده است .تأثیر این پدیده بر عملکرد

مـشاوره تحصیلی و عدم حـﻀور در کـالس درس گزارش

دانشجویان در مطالعات زیادی ،مورد توجه قرار گرفته است.

شدهاند ( .)55-51براساس مطالعات مرور سیستماتیک عوامل

بدیهی است که پدیده افت تحصیلی عالوه بـر اتـالف هزینــههــا،

جمعیتشناختی شامل جنسیت ،زندگی در خوابگاه ،شاﻏل بودن،

موجــب دیرتــر راه یــافتن فــرد بــه بــازار کــار ،سرخوردگی

سهمیه قبولی ،فاصله بین اخذ دیپلم تا ورود به دانشگاه نیز در

و از دست رفتن روحیه وی شـده و خـسارات زیادی به خود

بروز افت بیشترین اهمیت را داشته است (.)53،52،50

سالمت روان دانشجویان پزشکی به عنوان متولیان آینده نظام

ضرورت دوچندان آن برای دانشجویان پزشکی از حیث

سالمت کشور ،از اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)3،2مطالعات

آسیبهایی که میتواند در نهایت به ارائه خدمات سالمت برای

نشان دادهاند که افت تحصیلی حتی میتواند پیامدهایی از جمله

مردم جامعه داشته باشد ،از سوی دیگر و از آنجا که تاکنون
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دانشجو ،خـانواده ،جامعـه و کـشور وارد میکند ( .)2توجه به

نظر به اهمیت افت تحصیلی در حوزه آموزش از سویی و
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یکی از اساسیترین مسائل آموزشی این دانشجویان ،افت

تاثیرات افت در دانشجویان رشتههای مختلﻒ علوم پزشکی
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سالمت جامعه خواهند بود ،باید مسائل مرتبط آنها به شکل

اعتیاد ،بیتفاوتی ،اضطراب ،افسردگی و حتی خودکشی به دنبال

فرحناز کمالی و همکار

افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

است ،مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان افت تحصیلی در

پروندههای دانشجویان مورد نظر به صورت بینام استخراج

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بررسی

گردید .سپس دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه  56گردید و با

عوامل مرتبط با آن طراحی و اجرا شد.

استفاده از آمار توصیفی و نیز آزمونهای تیمستقل و خیدو،
نسبت شانس و تحلیل رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار

مواد و روشها
این پژوهش ،یک مطالعه مورد -شاهدی است که در سال

گرفت.
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مطالعه مشابهی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام نشده

دانشکده ،با مراجعه به واحد آموزش ،داده های مورد نیاز از

 5331بین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

شغل پدر ،شغل مادر ،تحصیالت پدر و تحصیالت مادر ،سهمیه
کنکور ،معدل دیپلم ،سهمیه کنکور با افت تحصیلی پرداخت.
در این مطالعه تمامی دانشجویان دارای افت تحصیلی در دو
نیمسال تحصیلی  ،5331-5331در دانشکده پزشکی ( 553نفر)
به صورت سرشماری به عنوان گروه مورد انتخاب شدند و
همین تعداد دانشجوی بدون افت تحصیلی همان دانشکده به
عنوان گروه شاهد انتخاب شدند .از بین افراد گروه شاهد در
نهایت ،به دلیل مخدوش بودن اطالعات یک دانشجو ،تعداد 552
نفر وارد مطالعه شدند .معیار ورود گروه مورد و شاهد عبارتند
از :دانشجوی دانشکده پزشکی هرمزگان باشند و وجود معیار

از تعداد  553مورد افت مشاهده شده در زمان مطالعه،
بیشترین نوع افت مربوط به ضعﻒ تحصیلی ( 13نفر ) و کمترین
آن مشترکا مربوط به افت  2نمره معدل و مشروطی بوده است.
جدول  -1فراوانی افت براساس انواع افت تحصيلی دانشجویان پزشکی
تعداد

درصد

کد
افت  2نمره معدل

57

51/3

مشروطی

21

20/2

ضعﻒ تحصیلی

13

13/6

افت  2نمره معدل +مشروطی

50

2/1

افت  2نمره معدل +ضعﻒ تحصیلی

2

6/7

ضعﻒ تحصیلی  +مشروطی

5

0/2

553

500

جمع کل

افت تحصیلی در گروه مورد و عدم وجود آن در گروه شاهد که

همچنین  12/3درصد شرکتکنندگان دختر و مابقی پسر

براساس کارنامه دانشجو مشخص میشد .به منظور انتخاب

بودهاند .از نظر تاهل نیز بیشترین شرکتکنندگان ( 33درصد)

افراد گروه شاهد ،براساس شماره دانشجویی ،نفرات بعد از هر

مجرد بودند .بیشترین سهمیه قبولی در دانشگاه مربوط به گروه

کدام از دانشجویان گروه مورد انتخاب شدند به نحوی که

مناطق ( 32/1درصد) و کمترین آن مربوط به سهمیه آزاد بوده

دانشجویان گروه شاهد از نظر سال و ترم ورودی همسان گروه

است ( 5/7درصد) .بیشترین درصد شغل والدین در مادران،

مورد بودند.

مربوط به بازنشستگان ( 65/6درصد) و در پدران ،مربوط به

افت تحصیلی دراین مطالعه ،یکی از انواع افت تحصیلی به شرح

بیشترین درصد تحصیالت والدین مربوط به دیپلم ( 31/1درصد

ذیل بوده است .الﻒ) افت بیشتر از دو نمره در معدل نیمسال دوم

در مادران و  30/3درصد در پدران) و کمترین درصد به ردۀ بی

نسبت به نیمسال اول تحصیلی ،ب) یک ترم مشروطی در سوابق

سواد ( 5درصد در مادران و  2درصد در پدران بوده است).

دانشجو ،ج) ضعﻒ تحصیلی (میانگین کل معدل  )52-51و یا

تحلیل نتایج آماری براساس آزمون خیدو نشان میدهد که بین

ترکیبی از انواع افت .برای دسترسی به این اطالعات بعد از کسب

افت تحصیلی با وضعیت سکونت (از نظر بومی و ﻏیربومی)  ،با

کد اخالق از شورای پژوهشی و کسب مجوز از ریاست

تحصیالت پدر ( ، )P-Value=0/03تحصیالت مادر (P-=0/051
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مبنای استخراج اطالعات ،پرونده دانشجویان بوده و معیار

شغل آزاد ( 12/2درصد) بوده است .از نظر تحصیالت نیز
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هرمزگان انجام شد و به تعیین رابطه بین عواملی از جمله سن،

یافتهها

فرحناز کمالی و همکار

افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

بین سهمیه قبولی و جنسیت با افت تحصیلی رابطه ای دیده نشد

(.)P-Value ≥0/01

متغير

بود اما این تفاوت معنادار نبود .سن افراد دارای افت نیز بیشتر از

نوع دیپلم
سهمیه
قبولی

تحصیالت
پدر

تحصیالت
مادر

شغل پدر
شغل

گروه افت

گروه شاهد

زن

62

73

مرد

12

11

بومی

31

20

ﻏیربومی

72

32

تجربی

520

507

ریاضی

0

55

2

0

555

552

آزاد
شاهد و ایثارگر

7

6

مناطق

گروه شاهد بود اما این تفاوت نیز معنادار نبود (جدول .)3

P-Value

جدول  -3مقایسه متغيرهای کمی مطالعه در دوگروه دارای افت و گروه شاهد

0/552
0/003

معدل دیپلم

0/005

سن

0/316

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه افت

71

52/03

5/151

گروه شاهد

23

52/32

5/516

گروه افت

506

22/10

2/367

گروه شاهد

552

22/51

2/135

در این مطالعه عالوه بر سنجش رابطه دو به دوی متغیرها،

بی سواد و خواندن و نوشتن

25

2

سیکل

7

52

دیپلم

30

21

فوق دیپلم

50

3

لیسانس

21

32

فوق لیسانس

2

52

دکتری

52

55

بی سواد و خواندن و نوشتن

25

2

سیکل

3

55

دیپلم

31

10

فوق دیپلم

7

50

لیسانس

21

23

فوق لیسانس

2

1

پدرشان بازنشسته بود در مقایسه با شغل آزاد حدود  1برابر

دکتری

2

1

گزارش شد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همپوشانی این

آزاد

32

13

کارمند

12

16

بازنشسته

53

55

آزاد

7

1

کلیه متغیرهای مستقل در کنار هم وارد یک مدل رگرسیون
لجستیک شده و بعد از حذف تاثیرپذیری آنها از یکدیگر ،رابطه
0/02

آنها با بروز افت سنجیده شد .در این حالت ،بررسیOdd Ratio

مطالعه نشان داد که هیچکدام از متغیرهای مورد بررسی به شکل
خالص با میزان بروز افت رابطه معناداری ندارند (جدول  .)1در
بین متغیرهای مطالعه هیچ متغیری  Odd Ratioباﻻی یک نداشت
که معنادار باشد .تنها شانس بروز افت در دانشجویانی که شغل

0/002

متغیرها در مطالعه فوق بسیار باﻻست.

0/000
0/005

جدول  -4ميزان شانس بروز افت در متغيرهای مورد بررسی
متغیرها
جنسیت
سن

زن

B

S.E.

Sig.

Odd Ratio

-0/233

0/322

0/115

0/732

)95% C.I.for EXP(B
Upper
Lower
5/671
0/371

-

0/556

0/30

0/533

5/523

0/315

5/333

محل سکونت

بومی

0/551

0/125

0/726

5/525

0/135

2/117

نوع دیپلم

تجربی

0/502

0/511

0/106

0/303

0/667

5/225

تحصیالت مادر

دیپلم و پایین تر

0/653

0/321

0/133

5/217

0/263

دانشگاهی

0/110

5/036

0/675

5/112

0/201

55/256

کل

-

-

0/231

-

-

-

دیپلم و پایین تر

0/235

0/712

0/713

5/260

0/222

1/101
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تحصیالت پدر

کل

-

-

0/733

-

-

52/637
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محل
سکونت

خانه دار

65

63

همچنین معدل دیپلم در گروه دارای افت کمتراز گروه شاهد

جدول -2مقایسه متغيرهای کيفی مطالعه در دوگروه دارای افت و گروه شاهد

جنسیت

بازنشسته

2

2

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.76

 )Valueو با نوع دیپلم ( )P-Value=0/05رابطه وجود دارد .اما

مادر

کارمند

23

31
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شغل پدر

شغل مادر

5/130

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.76

دانشگاهی

5/006

0/511

1/577

0/125

30/022

کل

-

-

0/032

-

-

-

کارمند

0/570

0/151

0/715

5/526

0/132

3/211

بازنشسته

5/371

0/626

0/011

3/316

5/035

51/572

کل

-

-

0/221

-

-

-

کارمند

-2/063

5/563

0/076

0/527

0/053

5/210

بازنشسته

5/233

5/232

0/526

0/515

0/053

5/701

خانه دار

0/731

5/552

0/172

0/112

0/015

1/017

بحث و نتيجهگيری
این مطالعه به منظور بررسی عوامل مرتبط با

افت

نتیجه تایید شد .این نتیجه به دلیل مشکالتی که ناشی از
زندگیهای خوابگاهی و مشکالت دوری از خانواده و تاثیر آن

دانشجویان پزشکی بندرعباس انجام شد.
به عنوان یک توضیح کلی ،بررسی ارتباط بین متغیرها با

بر زندگی آموزشی دانشجویان دارد ،دور از انتظار نیست.

بروز افت از دو طریق سنجیده شد  )5روشهای همبستگی ساده

نتایج آزمون خیدو نشان داد که بین تحصیالت پدر و مادر

و تک متغیری مانند آزمون خیدو  )2محاسبه  Odd Ratioدر

با بروز افت همبستگی وجود دارد .اما مقایسه ( Odd Ratioدر

مدل رگرسیون لجستیک که ارتباط متغیرها را با افت ،در کنار هم

صورتی که رابطه محل سکونت در کنار سایر عوامل دموگرافیک

و با توجه به تاثیرپذیری از یکدیگر مورد بررسی قرار داد .در

و تحت یک مدل رگرسیون لجستیک ،با بروز افت سنجیده شد)

بسیاری از فرضیات این دو نتیجه با هم موافق نبود بنابراین در

رابطه معناداری را نشان نداد .براساس نتایج بررسیهای تک

جایگاه مقایسه به نحوه تحلیل آماری سایر مطالعات نیز توجه

متغیری ،این نتیجه با نتایج مطالعات دهبزرگی و موصلی و

شد و از آنجا که سایر مطالعات از رگرسیون چند متغیره یا

چنگیزی آشتیانی و همکاران و مطالعه مطلق و همکاران تطابق

لجستیک استفاده نکرده بودند ،نتایج متناظر مطالعه حاضر با

دارد .مطالعات مذکور نیز نشان دادند که سطح تحصیلی والدین

سایر مطالعات مقایسه شد.

در دانشجویان موفق از دانشجویان ناموفق باﻻتر بود

نتایج آزمون خیدو نشان داد که بین محل سکونت و بروز

(.)51،52،55

افت تحصیلی همبستگی وجود دارد .اما مقایسه ( Odd Ratioدر

این مطالعه نشان داد که میانگین سن افراد دارای افت بیشتر

صورتی که رابطه محل سکونت در کنار سایر عوامل دموگرافیک

از افراد گروه شاهد بوده است .اما با وجود این تفاوت معنادار

و تحت یک مدل رگرسیون لجستیک ،با بروز افت سنجیده شد)

نبوده است .مطالعه مطلق و همکاران نیز سن بیشتر را در بروز

رابطه معناداری را نشان نداد .این اختالف نتیجه ،بعد از حذف

افت موثر دانستهاند ( .)52این مطالعه نشان داد بین سن بروز

تاثیرات متغیرها بر یکدیگر دور از انتظار نیست.

افت ،وضعیت تاهل با افت رابطه معناداری وجود ندارد  .این در

باقری نیز نشان دادند که بین محل سکونت و افت رابطه وجود

انتظار میرود زمان کمتری را برای مطالعه و شرکت در کالسها

دارد و اکثر دانشجویان دچار افت تحصیلی ﻏیربومی و اکثر

اختصاص داده و در نتیجه شاهد افت تحصیلی بیشتری در این

دانشجویان ممتاز بومی هستند ( .)51،53،2این مطالعات عمدتا از

گروه باشیم .با این وجود در بسیاری موارد دانشجویان مسنتر

بررسی همبستگی ساده و نه رگرسیون لجستیک استفاده کرده

و متاهل به سبب آیندهنگری و مسئولیتپذیری بیشتر ،موفقیت
بیشتری نسبت به سایر دانشجویان کسب میکنند .مطالعه José
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حالی است که با توجه به مشغله بیشتر افراد متاهل و مسنتر
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دانشجو بر متغیر افت تحصیلی و طول دوره تحصیل تاثیر

تحصیلی که باعث آسیبپذیری این دسته از دانشجویان میشود

میگذارد (.)56

کاست .بنابراین به منظور ارتقاء آینده سالمت جامعه ،این

در این مطالعه بین سهمیه قبولی با افت رابطهای دیده نشد.
این نتیجه هر چند با مطالعه ابراهیمزاده و همکاران تطابق دارد

مالحظات ،در برنامهریزی های حوزه سالمت باید مد نظر قرار
گیرد.

()57؛ لما با مطالعه فتی و همکاران که سهمیه شاهد و ایثارگر و
سهمیه منطقه یک بیشترین افت را نشان داده بودند و مطالعه
مطلق و همکاران که دانشجویان دارای سهمیه ایثارگران بیشترین

نویسندگان تشکر و قدردانی خود را از معاونت آموزشی

افت را داشتهاند ،ناهماهنگ است ( .)52،50در مطالعه شکورنیا و

دانشگاه ،همکاران اداره آموزش دانشکده پزشکی که با در اختیار

همکاران نیز سهمیه کنکور به عنوان فاکتورهای موثر و پیش بین

قرار دادن دادهها ،همکاری نمودهاند و نیز معاونت تحقیقات و

پیشرفت تحصیلی مشخص شدهاند .در آن مطالعه دانشجویان

فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت تأمین منابع مالی،

مناطق  3و  1و سهمیه ایثارگران بیشتر در معرض مشروط

اعالم میدارند.

شدن بودند (.)52
افت تحصیلی یکی از مسائل جدی آموزشی است که
نپرداختن به آن در نهایت به زیان وضعیت کلی سالمت و
بهداشت جامعه خواهد بود .براساس نتایج این مطالعه ،عوامل
اجتماعی و فرهنگی از جمله وضعیت سکونت و وضعیت
تحصیلی والدین دانشجو میتواند با افت تحصیلی ارتباط داشته

تأیيدیه اخالقی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان با شناسه  3070و جلسه کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان با کد اخالق HUMS.REC.1394.174

است.

باشد .عواملی که با مشروطی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان ارتباط داشته است ،متفاوت از سایر دانشگاهها
نمیباشد و با بسیاری از مطالعات انجام شده در دانشگاهها و
مﺆسسات آموزش عالی مطابقت دارد .به نظر میرسد برای

تضاد منافع
نویسندگان هیچگونه تﻀاد منافعی ندارند.

کاهش عارضه مشروط شدن ﻻزم است اقداماتی صورت گیرد.
از جمله میتوان به شناسایی ،توجه و حمایت بیشتر از
دانشجویان در معرض افت تحصیلی اشاره کرد .باید با تشکیل
کالسهای جبرانی و مشاوره تحصیلی ،عقبماندگی قبل از
دانشگاه دانشجویان را جبران و از کاهش عملکرد آموزشی آنان
در دانشگاه پیشگیری کرد .ا افزایش امکانات آموزشی ،دسترسی

سهم نویسندگان
فرحناز کمالی (نویسنده اول) همکاری در انجام آنالیز و
نوشتن مقاله و بازنگری و انجام اصالحات  10درصد ،پروین
رضایی (نویسنده دوم و مسئول) طرح اولیه و جمعآوری دادهها،
کمک در انجام آنالیز و نوشتن مقاله و بازنگری آن  10درصد.

دانشجویان را میتوان کاهش داد ،خصوصا با ارائه خدمات

حمایت مالی
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان انجام شده است.
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به منابع آموزشی در سطح دانشگاه تسهیل شود .با افزایش
امکانات رفاهی و بهبود وضع خوابگاهها ،مشکالت زیستی

[ Downloaded
from jpm.hums.ac.ir
on 2023-01-09 ] at 11:42 +0330 on Sunday February 21st 2021
Downloaded
from jpm.hums.ac.ir

تشکر و قدردانی

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.76

 da Costaنشان داد که سن ،وضعیت تاهل و سابقه تحصیلی

مشاورهای و راهنمایی دانشجویان از حجم فشارهای مختلﻒ
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ABSTRACT
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Introduction: The academic success of medical students can lead to better health services. Various factors can be related
to their success or failure. This study investigates some factors, especially demographic factors, related to the academic failure
of medical students.

Methods: This case-control study was conducted in 2016 among students of Bandar Abbas Medical School. The required
information was obtained from the education office of school, counseling unit, and student files. In this study, 119 students
with academic failure were selected as the case and 119 students formed the control group. The criteria of academic failure in
this study were the drop in average grade in the second semester compared to the first semester of more than two points,
becoming contingent in one semester, and having an average grade point from 12 to 14. Data were analyzed using SPSS
software and descriptive and analytical statistics (independent t-test, chi-square, logistic regression, and odds ratio).

Results: The results showed that there was a statistically significant relationship between residence status, father's and
mother's educational level, and the type of diploma and academic failure (P< 0.05). But there was no relationship between age
at the time of academic failure, marital status, diploma grade point average, acceptance quota, and acceptance rank and
academic failure (P<0.05). Based on the results of logistic regression, none of variables related to each other.

Conclusion: According to the results of this study, social and cultural factors such as residence status and educational
status of student parents can be associated with academic failure. Therefore, in order to promote the future of community
health, these factors should be considered.
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