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 دادهاي نامطلوب و عوامل مؤثر بر بروز  د عملكرد مؤسسات آموزشي، شناسايي وضعيت برونبه منظور بهبو :زمينه و هدف
دادهاي نامطلوب و عوامل مرتبط با آن در دانشكده پرستاري و  هاي مربوطه امري ضروري است؛ لذا با هدف بررسي برون شاخص

  .ن اين دانشكده انجام گرفتآموختگا اي بر روي كليه دانش مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان؛ مطالعه
  به )  نفر1174 (1382 تا انتهاي 1365آموختگان دانشكده مذكور از سال  در اين مطالعه مقطعي كليه دانش :ها روشمواد و

اخذ (داد مؤسسات آموزشي  كننده نامطلوب بودن برون هاي تعيين اي حاوي شاخص پرسشنامه. روش سرشماري انتخاب شدند
 با SPSS16اطالعات با . و عوامل مرتبط احتمالي استفاده گرديد) ، تغيير رشتهانصراف، اخراج، ترك تحصيلمطلوب، معدل نا

  .استفاده از  نسبت شانس و درصد تفاوت  تجزيه و تحليل شد
 79/1اخراج و %51/0انصراف، % 55/2تغيير رشته، % 51/0. واحدهاي پژوهش نامطلوب بود% 01/8معدل كل در  :ها يافته %

هاي فردي، معيارهاي پذيرش و پيشينه تحصيلي  دادهاي نامطلوب با ويژگي به عالوه، بروز برون. ترك تحصيل كرده بودند
  .دانشجويان ارتباط داشت

 دادهاي نامطلوب و عوامل خطر مربوطه؛ جهت بهبود عملكرد مؤسسات آموزشي،  با توجه به وضعيت برون :گيري نتيجه
  .ريزي جهت شناسايي و حمايت از دانشجويان در معرض خطر ضروري است ينش و آموزش دانشجو، و برنامههاي گز تغيير در شيوه

  
  
 داد نامطلوب، عوامل مرتبط افت تحصيلي، شكست تحصيلي، برون :ي كليديها واژه 
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  مقدمه 
 ماشيني اسـت كـه در       به مانند ، نظام آموزشي    در رويكرد علمي  

هاي مورد انتظار     بر اساس كيفيت و ويژگي    آن فراگيران بايستي    
كه بـازده مـورد انتظـار حاصـل نـشود،            ؛ در صورتي  تحول يابند 

 )1(. شكست تحصيلي و اتالف منابع آموزشي مطـرح مـي گـردد           
هـاي آموزشـي    شكست تحصيلي به عنوان يكي از معضالت نظام  

طـور محـسوس مـشاهده      ه  در كليه كشورها در مقطع دانشگاه ب      
روحي، رواني، خانوادگي و اجتمـاعي متعـددي را         شده و تبعات    

همراه دارد؛ شدت اين فاجعه به قدري است        ه  براي دانشجويان ب  
هاي  كه مهمترين علت خودكشي در دانشجويان يكي از دانشگاه        

 در مـورد    )3و2و1 (.آمريكا شكست تحصيلي گزارش گرديده اسـت      
شكست تحصيلي تعابير متفاوتي ارائه شـده كـه وجـه مـشترك             

آميز دوره تحـصيالت   ها ناتواني در انجام و اتمام موفقيت    مه آن ه
 مـواردي نظيـر اخـذ معـدل نـامطلوب، اخـراج،             )1 (.رسمي است 

دادهاي نامطلوب در    انصراف، ترك تحصيل و تغيير رشته از برون       
هاي آموزشي بـوده كـه از مـصاديق شكـست تحـصيلي              سيستم

ر اين خصوص بـر     هاي انجام شده د     غالب پژوهش  )4و2 (.باشند مي
 و به ندرت به سـاير مـوارد         )8و7و6و5( وضعيت معدل متمركز بوده   

الزين ميزان تـرك تحـصيل دائمـي در دانـشجويان           . اند پرداخته
 )9 (. اسـت  كـرده  بـرآورد % 6/12پزشكي دانشگاه بن گوريـون را       

آروالم پاالم ميـزان تغييـر رشـته را در دانـشجويان پزشـكي در               
 تقربـي و همكـاران      )10 (.زارش نموده گ% 4/2اولين سال تحصيل    

ميزان اخذ معدل نامطلوب، تغيير رشـته، انـصراف، اخـراج و            نيز  
ترك تحصيل را در دانشكده پيراپزشـكي كاشـان در طـي يـك              

% 6/0و  % 4/0،  %9/0،    %2،    % 5/14دوره سيزده ساله به ترتيب      
ثير شـرايط زمـاني و      أ در هر صـورت تحـت تـ        )11 (.اند ذكر نموده 

 اجتماعي و   – عوامل فردي و خانوادگي، عوامل اقتصادي        مكاني،
مسائل و مـشكالت آموزشـي و بـر اسـاس نـوع شـاخص مـورد                 

هـاي   يافتـه . باشـند  بررسي؛ آمارهاي گزارش شده متفـاوت مـي       
يد اين مطلب بـوده و بيـانگر تناقـضات          ؤهاي مختلف، م   پژوهش

 بـا   )12-20 (.باشـند  گونه عوامـل مـي     متعدد در ارتباط با نقش اين     
سـسات  ؤدادهـاي نـامطلوب در م      شناخت عوامـل مـسبب بـرون      

ريزي صحيح بـه رونـد رشـد آمـوزش           توان با برنامه   آموزشي مي 
كمك كرد و از تبعـات ناشـي از شكـست تحـصيلي جلـوگيري               

دادهاي نامطلوب و عوامل مرتبط      نمود، لذا با هدف بررسي برون     
ه پرستاري  آموختگان دانشكد  دانشاي بر روي كليه      با آن مطالعه  

 تا انتهـاي    1365و مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال         
  .  انجام گرفت1382سال 

  
  روش بررسي

اي توصيفي از نوع مقطعي است كه در آن          مطالعه حاضر مطالعه  
 آموختگــان دانــشكده پرســتاري و مامــايي كاشــان كليــه دانــش

  تـا  1365از سـال    ) هاي پرستاري، مامـايي و اتـاق عمـل          رشته(
 كه از طريق كنكور سراسري پذيرش شده و         1382انتهاي سال   

 البتـه گـروه     .جهت ثبت نام مراجعه كرده بودند انتخـاب شـدند         
 شـدند،   به يـك ورودي محـدود مـي        كارداني پرستاري كه صرفاً   
و  هـاي ديگـر انتقـالي گرفتـه بودنـد          دانشجوياني كه به دانشگاه   

؛ بـه مطالعـه     ه بود ها مهمان شد    دانشجوياني كه از ساير دانشگاه    
هـا انتقـالي گرفتـه       دانشجوياني كه از ساير دانشگاه    . وارد نشدند 

در مجمـوع   . هـاي مطالعـه منظـور گرديدنـد        بودند، جزء نمونـه   
و اطالعات مربـوط     شده نفر به صورت سرشماري انتخاب       1174

به ايشان بر اساس مستندات موجود در آمـوزش كـل، آمـوزش             
اي مـشتمل بـر      با پرسـشنامه  گاه  دانشكده و آموزش شبانه دانش    

نـوع   ، محـل سـكونت، نـوع ديـپلم،        تأهـل سن، جنس، وضعيت    
ســهميه قبــولي در كنكــور ورودي، فاصــله ديــپلم تــا ورود بــه  
دانشگاه، معدل ديپلم، دوره، مقطع و رشـته تحـصيلي، رتبـه در       

در  ؛ انتقـال موقـت   هـا   كنكورهاي ورودي، انتقال از ساير دانشگاه     
 دانـشگاهي  معدل دوره كـارداني، معـدل پـيش       ها،   ساير دانشگاه 

، فاصله زماني مقطـع كـارداني تـا         )ويژه دانشجويان نظام جديد   (
؛ اخـراج، تـرك     )ويـژه دانـشجويان ناپيوسـته     ( شروع كارشناسي 

تحصيل، انصراف، تغييـر رشـته  و اخـذ معـدل كـل نـامطلوب،                
آوري  توسط كارشناسـان آمـوزش و بـا نظـارت محققـين جمـع             

داشـتن اطالعـات واحـدهاي مـورد         رمانـه نگـه   جهت مح . گرديد
پژوهش براي هر پرسشنامه بـا توجـه بـه رشـته، مقطـع و دوره        

الزم به ذكر اسـت     . تحصيلي هر فرد يك كد اختصاص داده شد       
قبل از اجرا اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامه با نظرخواهي از           

؛ البته طي   ييد شد أهمكاران هيات علمي و كارشناسان آموزش ت      
 عدد پرسشنامه نيز جهـت تكميـل در         12 بررسي مقدماتي    يك
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اختيار كارشناسان آموزش قرار گرفت و اشكاالت مطرح شده در          
ا راهنمـاي   ها در طراحي ابزار و يـ       تكميل پرسشنامه از سوي آن    

هاي انجام شـده     طبق برخي از پژوهش   . تكميل آن لحاظ گرديد   
 بـا   )8و6 (.شد به عنوان معدل نامطلوب منظور       14معدل كمتر از    
 دادها هر يك از برون  وضعيت  16نسخه   spssافزار   استفاده از نرم  

هـاي   طور جداگانه در جامعه مورد پژوهش با استفاده از روش    ه  ب
تعيــين  و ) ميــانگين، انحــراف معيــار و درصــد (آمــار توصــيفي

چون نقصان اطالعاتي . وضعيت عوامل مرتبط با آن سنجيده شد
هــاي  رتبــه(عوامــل مــرتبط احتمــالي ا برخــي از در ارتبــاط بــ

ها حـذف     از تحليل   ذكر شده  زياد بود، موارد  ) كنكورهاي وروري 
ـ    نظر به اينكه در اين مطالعه نمونـه       . گرديدند صـورت  ه  گيـري ب

سرشماري انجام شده و كوچكترين تفـاوت نيـز اهميـت دارد و             
 خودداري شـده و  p valueشود از محاسبه  معني دار تلقي مي

 OR )Odds Ratioدر ارتباط با متغيرهاي كيفي به جاي آن 
و در ارتباط با متغيرهاي كمـي درصـد تفـاوت           ) نسبت شانس / 
ميــانگين گــروه بــدون  اخــتالف ميــانگين گــروه مــشكل دار از[

 100در عدد  مشكل تقسيم بر ميانگين گروه بدون مشكل ضرب       
هاي  البته در هر بخش در تجزيه و تحليل       . محاسبه شده است  ] 

 مـواردي دخالـت داده شـدند كـه اطالعـات مربـوط بــه       آمـاري 
در مـورد   . ها در حيطه مـوردنظر كامـل بـوده اسـت           وضعيت آن 

رشته تحـصيلي و مقطـع تحـصيلي  نيـز نـسبت شـانس بـراي                 
  .مقايسه يك طبقه با مجموع ديگر طبقات محاسبه شد

  
  ها يافته

. نفـر مـورد بررسـي قـرار گرفـت         1174  در اين مطالعه پرونده     
 1 دموگرافيك واحدهاي پـژوهش در جـدول شـماره           مشخصات

  .نشان داده شده است

 ، در   56/15±1/2ميانگين كل معدل ديـپلم در رشـته مامـايي           
 ±26/2 و در رشـته پرسـتاري      93/14 ±32/2رشته اتـاق عمـل      

ميانگين كل معدل دوره آموزشي در رشته مامـايي         .  بود 53/14
 1 /25ســتاري و در پر4/15±2/1 ، در اتــاق عمــل 1/1±09/16
ــود±68/15 طــول مــدت تحــصيل در دوره هــاي كــارداني و  . ب

ــته  ــي ناپيوسـ ــاي 27/4 ±57/0كارشناسـ ــرم و در دوره هـ  تـ
 . ترم بود27/8±61/0كارشناسي پيوسته 

جـدول  . در محـدوده نـامطلوب بـود      %) 01/8(  نفـر  94   معدل  
رتبط با معـدل كـل دوره را         وضعيت هريك از عوامل م     2شماره  

   .دهد نشان مي
  1جدول شماره 

  مشخصات دموگرافيك واحدهاي مورد بررسي
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  2جدول شماره 
وضعيت  توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب  

  معدل كل دوره و به تفكيك عوامل مرتبط

 
  

 عامل درج شده در رديف دوم نسبت به عامل درج شده ORدر ارتباط با محاسبه * 
  .در رديف اول سنجيده شده است

  
 از مجموع    كه   تغيير رشته داده بودند   )  51/0(ها    نمونه از    نفر 6
%) 67/16( نفـر  1،  پرسـتاري %) 50( نفر   3ها رشته تحصيلي     آن

 فر ن3 مقطع تحصيلي . اتاق عمل بود%) 33/33( نفر 2مامايي و 
جنـسيت  . كارداني و مابقي كارشناسي پيوسته بود     %) 50(ها   آن

 19/1 و   36/4ترتيـب   مذكر و تجرد خطر بروز تغيير رشته را به          
خطـر بـروز تغييـر رشـته در دانـشجويان           . دهد برابر افزايش مي  
بـومي  . ها بود   برابر دانشجويان ساير رشته    06/2رشته اتاق عمل    

هاي خاص بـه ترتيـب خطـر         بودن دانشجو و استفاده از سهميه     
  . دهند  برابر افزايش مي53/5 و 21/1بروز تغيير رشته را 

 و مقطع كارداني نيز از عوامل خطر بروز         تحصيل در دوره روزانه   
سابقه انتقال   ). 09/2 و   99/4 به ترتيب    OR( تغيير رشته بودند  

سال در ورود به دانشگاه      ها و تاخير بيش از يك      از ساير دانشگاه  
 برابر افزايش   04/2 و   35/33يب  خطر بروز تغيير رشته را به ترت      

پلم غيرتجربـي   خطر بروز تغير رشته در دارنـدگان ديـ        . دهند مي
ها  معدل ديپلم در تغيير رشته داده     .  برابر ساير مدارك بود    09/3
ولي سن ،  )86/14±27/2 در برابر 41/15±53/3(  بيشتر% 7/3
 در برابـــر 50/20±64/1( كمتـــر% 91/0هـــا بـــه مقـــدار  آن
  .بود )37/3±69/20
 نفـر   19انصراف داده بودند؛ رشته تحصيلي      %) 55/2( نفر   30   
%) 20( نفـر  6مامايي و   %) 7/16(نفر   5،  پرستاري%) 3/63( ها آن

كارداني و  %) 7/36(ها   آن  نفر 11مقطع تحصيلي   . اتاق عمل بود  
پذيرش در رشته پرستاري و اتاق      . مابقي كارشناسي پيوسته بود   

 برابــر 03/1 و 36/1عمــل بــه ترتيــب شــانس بــروز انــصراف را 
امل خطـر    از عو  تأهلجنسيت مذكر و وضعيت     . دهد افزايش مي 

بومي نبودن و   ) . 55/1 و   26/1 به ترتيب    OR(بروز انصراف بود    
هاي خاص نيز خطر بروز انصراف را به ترتيـب     استفاده از سهميه  

خير أديپلم غير تجربي و تـ     . دهند  برابر افزايش مي   38/1 و   68/7
 برابر 28/1 و 73/1بيش از يكسال در ورود به دانشگاه به ترتيب      

تحـصيل در مقطـع     . دهنـد  را افـزايش مـي    شانس بروز انـصراف     
 برابر خطر 21/1 و 53/1كارشناسي پيوسته و كارداني به ترتيب    

در افـرادي كـه سـابقه ميهمـاني در          . برند بروز انصراف را باال مي    
، هـا را نداشـتند      هاي ديگر يـا انتقـالي از سـاير دانـشگاه           دانشگاه

. ر بـود برابـر بيـشت   94/1 و 45/1شانس بروز انصراف به ترتيـب  
 در  76/13± 36/2(كمتـر   % 65/7هـا    معدل ديپلم انـصراف داده    

ــر  ــشگاهي آن ؛ معــدل پــيش )90/14±26/2براب % 77/2هــا  دان
هـا در    و سـن آن   ) 94/16±44/1 در برابر    41/17±25/0(بيشتر  

 سال در برابـر  43/20±21/3(كمتر % 26/1بدو ورود به دانشگاه     
  .بود ) سال37/3±69/20

هـا    نفر آن  5رشته تحصيلي    كه   اج شده بودند  اخر) 51/0( نفر   6
 5مقطـع تحـصيلي   . اتاق عمل بود  پرستاري و يك نفر   %) 3/83(

تحـصيل  . كارشناسي پيوسته و مابقي كارداني بود     %) 3/83(نفر  
در مقطع كارشناسي پيوسته و رشته پرستاري به ترتيب شانس          

جنـسيت  .  برابر افزايش مـي دهنـد      93/3 و   42/4بروز اخراج را    
 برابر افزايش   85/1 و   15/24 اين خطر را به ميزان       تأهلذكر و   م

هـاي خـاص نيـز از        بومي بودن و اسـتفاده از سـهميه       . دهند مي
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 و  82/1 بـه ترتيـب      OR(عوامل خطر بروز اخراج گزارش شدند       
 برابـر   24/2 اين شـانس را      تحصيل در دوره روزانه نيز    .  )31/22

رك ديپلم غيـر تجربـي      خطر اخراج در دارندگان مد    . برد باال مي 
ــود  09/3 ــدارك ب ــاير م ــدگان س ــر دارن ــپلم در .  براب ــدل دي مع

ــي ــا  اخراجــ ــر % 12/26هــ ــر 00/11± 77/0(كمتــ  در برابــ
ــن ورود در آن) 26/2±89/14 ــا  و ســـ ــشتر% 56/5هـــ  بيـــ

  .بود)  سال68/20±37/3 سال در برابر 19/3±83/21(
 رشــته  كــه تــرك تحــصيل كــرده بودنــد%) 79/1( نفــر 21   

مامـايي  %) 19(  نفر 4،  پرستاري%) 7/66 (ها  نفر آن  14 تحصيلي
%) 19( نفـر 4 مقطع تحصيلي .اتاق عمل بود%) 28/14( نفر 3و 

%) 3/14(  نفـر  3كارشناسي پيوسته و    %) 7/66(  نفر 14،  كارداني
 برابر  58/1تحصيل در رشته پرستاري     . كارشناسي ناپيوسته بود  

يگـر افـزايش   شانس بروز ترك تحصيل را نسبت بـه دو رشـته د     
تحصيل در دوره روزانه و مقطع كارشناسي پيوسته بـه          . دهد مي

 برابــر بــاال 77/1 و 45/1ترتيــب خطــر بــروز تــرك تحــصيل را 
 از عوامل خطر بروز ترك تحصيل       تأهلجنسيت مذكر و    . برد مي

ــه ترتيـــب OR( هـــستند ــودن و ). 55/1 و 6/5 بـ ــومي نبـ بـ
 محـسوب   هاي خاص نيز از عوامل خطـر تـرك تحـصيل           سهميه

خير بيش از يكـسال     أت). 84/1 و   33/2 به ترتيب    OR( شوند مي
هـا نيـز خطـر       در ورود به دانشگاه و عدم انتقال از ساير دانشگاه         

در . دهنـد   برابر افـزايش مـي     34/1 و   46/1بروز ترك تحصيل را     
دارندگان مدارك ديپلم غير تجربي خطـر وقـوع تـرك تحـصيل       

 ديـپلم در تـرك تحـصيل        معـدل . باشـد   برابر سايرين مي   63/1
و ) 89/14±27/2 در برابر    63/13± 35/2(كمتر  % 46/8ها   كرده

 سـال در برابـر      67/20±37/3( كمتر% 08/4ها نيز    سن ورود آن  
   .بود)  سال32/3±51/21
  

  گيري  و نتيجهبحث
نـوع ديـپلم،    .  نامطلوب بـود    واحدها معدل كل   %01/8در حدود   

يلي قبلـي، فاصـله     ، معدل مقاطع تحص   تأهلجنسيت، وضعـيت   
دو مقطع تحصيلي، سهميه پذيرش، سـابقه ميهمـاني در سـاير            

ها از مهمترين عوامل مسبب       ها و انتقال از ديگر دانشگاه      دانشگاه
دادهـا در دانـشكده پرسـتاري و مامـايي      نـامطلوب شـدن بـرون   

  . گزارش شدند

در اين پژوهش هماننـد پـژوهش انجـام شـده توسـط يوسـفي               
داد نـامطلوب بـه عنـوان         در بـروز بـرون     مشعوف جنسيت مذكر  
هاي داخلي مسائلي مثل      در پژوهش  )21 (.عامل خطر معرفي شد   

توجه به پايگاه اقتـصادي اجتمـاعي، نگرانـي دربـاره بيكـاري و              
اشتغال پس از تحصيل از جمله عوامل عمده مـسبب ضـعف در             

   )1(. اند عملكرد تحصيلي در جنس مذكر قيد شده
هـاي غيرتجربـي     ص شد دارندگان ديپلم   در مطالعه حاضر مشخ   

دهند؛ شـايد علـت      داد نامطلوب را افزايش مي     احتمال بروز برون  
هـاي پرسـتاري،      هـا بـا رشـته      گونه ديـپلم   آن سنخيت كمتر اين   

اسماعيلي مطرح كرده عـدم سـنخيت      . مامايي و اتاق عمل باشد    
بين رشته و گرايش تحـصيلي در مقطـع فعلـي و قبلـي امكـان                

 برخي تحقيقات نيز بـه      )22 (.دهد صيلي را كاهش مي   موفقيت تح 
   )24و23 (.باشند يد همين مطلب ميؤشكلي م

ــروز    ــودن احتمــال خطــر ب ــژوهش فعلــي حــاكي از بيــشتر ب پ
در صـورت   ) بـه اسـتثناي تغييـر رشـته       (دادهاي نامطلوب    برون

هاي برخي از محققين دال      يافته.  بود تأهلپذيرش دانشجويان م  
بزرگي در توجيـه علـت بـه          ده )25و2و1 ( است؛ بر همين مورد بوده   

ــشجويان م  ــرداختن دان ــاهي و پ ــات رف ــه تأهــلكمبــود امكان  ب
  )6 (.هاي كاذب اشاره كرده است شغل

در بررسي حاضر اخذ معدل نـامطلوب در افـرادي كـه از ديگـر               
ها انتقالي گرفته بودنـد و يـا سـابقه ميهمـاني در سـاير                دانشگاه
از آنجـا كـه دانـشجويان       .  گزارش شد  ها داشتند، بيشتر   دانشگاه
كنند   انتقال و ميهماني اقدام ميبيشتر براي جابجايي،دار  مشكل

زاده نيـز بـه ايـن نكتـه اذعـان            اين مورد قابل انتظار است، فالح     
    )26 (.داشته است

هـاي   در بررسي فعلي بـاالترين فراوانـي در ارتبـاط بـا شـاخص             
برخـي  . هاي خاص اختصاص داشت    داد نامطلوب به سهميه    برون

 .ثير سهميه بر عملكرد تحـصيلي هـستند       أيد ت ؤمطالعات قبلي م  
الت دانـشجوياني كـه از       در توجيه علت، مسائل و مـشك       )25و6و4(

انـد نبايـد ناديـده     هاي خاص به دانشگاه راه يافتـه     طريق سهميه 
 اين مورد مـساعدت بـيش از پـيش اسـاتيد            اًضمن. انگاشته شود 
هـا را    ولين دانشگاه ؤولين ستاد شاهد و اهتمام مس     ؤراهنما و مس  

نامـه اسـتاد مـشاور طلـب          جهت اجراي صحيح و كامل آيين      در
  . كند مي
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در پژوهش  . بود% 51/0در تحقيق مورد نظر فراواني تغيير رشته        
دانشجويان تمايل خـود را بـراي        % 4/21نيز  ) 1373( مجتهدي

شـرايطي را برشـمرده     ها   آن% 6تغيير رشته اعالم كرده بودند و       
 الزم به ذكر )4 (.بودند كه اگر تحقق يابد تغيير رشته خواهند داد      

است عوامل متعددي همچون ديدگاه والدين و مربيان، پذيرفته         
سـسه آموزشـي بـه محـل        ؤشدن در دانـشگاه، نزديـك بـودن م        

سكونت و ساير موارد در انتخاب رشته دخالـت دارنـد و بـا ايـن                
 معـدل   حاضـر در پـژوهش    . بديهي اسـت   ديد تغيير رشته امري   

در . هـا كمتـر بـود      هـا بيـشتر و سـن آن        ديپلم تغيير رشته داده   
نيـز تغييـر رشـته در دانـشجويان         ) 2004(بررسي آروالم پـاالم     

 بلــوغ فكــري بيــشتر و )10 (.تــر كمتــر گــزارش شــده بــود مـسن 
 تر زمـان انتخـاب رشـته، احتمـاالً         گيري بهتر افراد مسن    تصميم

  .ها باشد ا حدي گوياي علت اين يافتهتواند ت مي
گروهـي كـه    . گزارش شد % 55/2در اين تحقيق فراواني انصراف      

تري برخـوردار بودنـد و       انصراف داده بودند از معدل ديپلم پايين      
تر فرصت بيشتري را   شايد چون افراد جوان   . سن كمتري داشتند  

اختيـار دارنـد و در صـورت         براي آزمودن مجدد شانس خود در     
هـاي غيردلخـواه از طـرف خـانواده و نزديكـان             هيابي به رشته  را

در . گونه اسـت   شوند، وضعيت بدين   بيشتر به انصراف تشويق مي    
له أتـر بـه مـس     افراد ضعيف توجه صرف،نيزثير معدل   أخصوص ت 

ملي است كه مجتهـدي نيـز بـه         أقبولي در دانشگاه مورد قابل ت     
  )4 (.ثير اين عامل اشاره كرده استأت

 گـزارش شـد؛   % 79/1 شـيوع تـرك تحـصيل        حاضرهش  در پژو 
كه اين رقم را آروالم پـاالم در اولـين سـال تحـصيل در                حاليدر

 شـايد علـت ايـن       )10 (گزارش كـرده اسـت؛    % 8/3رشته پزشكي   
هاي خـارج ازكـشور و وجـود         تفاوت سهولت راهيابي به دانشگاه    

شـود اگـر     تصور مي . اختالف در قوانين و مقررات آموزشي باشد      
ار انصراف و تغيير رشته به موارد ترك تحصيل اضـافه گردنـد             آم

  . تفاوت مشاهده شده به مقدار قابل توجه تعديل شود
   در اين مطالعه خطر ترك تحـصيل در رشـته پرسـتاري و در              

فاصـله بـين دو   . مقطع كارشناسي پيوسته بيـشتر گـزارش شـد      
يد ها بيشتر بود؛ اسكم مقطع تحصيلي نيز در ترك تحصيل كرده     

خير در ورود بــه دانــشگاه را بــه عنــوان يكــي از فاكتورهــاي أتــ
  در   )27 (.خطرساز براي رها كردن تحصيل معرفـي نمـوده اسـت          

بررسي فعلي مشكل ترك تحصيل در جنسيت مذكر بيشتر بود؛          
 برابـر   8در پژوهش آروالم پاالم  مشكل ترك تحصيل در آقايان           

پاتريـك ميـزان     يتزكه ف  حاليدر )10 (؛ است ها گزارش شده   خانم
نث به مراتب بيشتر از جنس مذكر       ؤترك تحصيل را در جنس م     

 در پژوهش حاضر افـراد تـرك تحـصيل          )28 (.گزارش كرده است  
كرده جوانتر بودند كه اين مورد با مطالعه آروالم پاالم مطابقـت            

  بيـشتر   در مطالعه فعلي ترك تحصيل در دوره روزانـه      )10 (دارد؛
م پاالم  نيز ترك تحـصيل در افـرادي كـه            ؛ در پژوهش آروال   بود

 در مطالعه   )10 (.كردند كمتر گزارش شده بود     شهريه پرداخت مي  
حاضر تـرك تحـصيل در دانـشجويان غيـر بـومي بيـشتر بـود،                
ــت    ــه عل ــايد در توجي ــانواده ش ــي از دوري از خ ــشكالت ناش م

حـاكي از شـيوع      هاي آروالم پاالم   كننده باشد؛ البته يافته    كمك
ــشجويان ســاكن خوابگــاه  كمتــر مــو ــرك تحــصيل در دان ارد ت

ثير تعامالت اجتماعي در    أباشد؛ نامبرده در رابطه با علت به ت        مي
  )10 (.پيشرفت تحصيلي دانشجويان اشاره كرده است

در هر صورت در ارتباط با نقش هريك از عوامل بررسي شـده و              
هاي مشاهده شده بين مطالعات مختلـف؛        يابي علت تفاوت   ريشه

، ابـزار و   مقطع تحصيلييد به عواملي نظير زمان، مكان، رشته،    با
  .گيري و نحوه آناليز آماري توجه شود معيار ارزيابي، روش نمونه

دادهــاي  هــاي مربــوط بــه بــرون در مجمــوع وضــعيت شــاخص
در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشـكي          نامطلوب

طور آشـكار   ه  تايج ب كاشان در خور توجه است و در اين ارتباط ن         
 نـوع   ، محـل سـكونت    ،بيانگر نقش اساسـي فاكتورهـاي جـنس       

 سابقه ميهماني در سـاير      ، سهميه پذيرش  تأهل، وضعيت   ،ديپلم
 فاصله زماني بين دو مقطع      ،ها  انتقال از ديگر دانشگاه    ،ها دانشگاه
صيلي  معدل مقـاطع تحـ  ، رشته، مقطع، دوره تحصيلي ،تحصيلي

لـذا بـر ايـن  اسـاس         . باشـد   مـي  اهقبلي و سن ورود بـه دانـشگ       
هــاي گــزينش دانــشجو، ايجــاد تغييــر در  تجديــدنظر در شــيوه

ــيوه ــي،     ش ــاهي و آموزش ــات رف ــزايش امكان ــي، اف ــاي آموزش ه
هــاي كارشناســانه از دانــشجويان،  ريــزي جهــت حمايــت برنامــه

نامه استاد مشاور، ارتقاء سـطح توانمنـدي         عملياتي نمودن آيين  
ــشاو ــا و م ــشاورين مجــرب  در اســاتيد راهنم ر و اســتفاده از م

 ايـن   ضـمناً . شـود  هاي پرستاري و مامايي توصـيه مـي        دانشكده
هاي موجود انجـام شـده و بـه علـت ايـن              مطالعه بر اساس داده   
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محدوديت، پرداختن بـه بـسياري از عوامـل فـردي و محيطـي              
بنابراين پيشنهاد   تاثيرگذار از سوي محققين مقدور نبوده است؛      

ـ هاي آتي    ششود پژوه  مي روي دانـشجويان در حـين تحـصيل        ب
ـ . انجام شود  عـالوه انجـام مطالعـات تجربـي در ايـن زمينـه             ه  ب

تواند متوليان آموزش را در ارائه راهكارهاي عملي و اثربخش           مي
  .ياري دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تشكر و قدرداني
پژوهشگران از معاونت محترم پژوهشي دانـشگاه علـوم پزشـكي           

آوري اطالعات همكـاري     كليه كارشناساني كه در جمع     اشان و ك
  .آورند عمل ميه داشتند قدرداني ب
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Improper Outputs and It's Related Factors in Nursing & Midwifery Faculty of Kashan 

University of Medical Sciences (KAUMS) 

Tagharrobi.Z     Fakharian.E    Mirhoseini.F    Rasoulinejad.SA   Akbari.H    Ameli.H 

 

 
Abstract 
 

Background & Aim: to improve the performance of educational institutions, identifying of 
improper outputs status and influential factors on incidence of relevant indicators is essential. So, 
this study was carried out in order to assess the miserable outputs and its related factors in Nursing 
& Midwifery faculty of KAUMS.  
 
Materials & Methods: in this cross sectional study all of alumni of the mentioned faculty from 
1986 until the end of 2003(n=1174) were selected via census method. The questionnaire including 
determining indicators of improper outputs (grades average, Withdrawing, Ejection from university, 
education leaving, and major changing) and possible related factors was used. Data were analyzed 
using Odds Ratio and Difference percentage by spss16. 
 
Results: the frequency of unacceptable total average, Withdrawing, Ejection from university, 
education leaving, and major changing were %8/01, %2/55, %0/51, %1/79, and %0/51 respectively. 
There was association between Demographic data, educational background, and admission criteria 
with miserable outputs. 
 
Conclusion: with regard to miserable outputs status and its risk factors, to improve the performance 
of educational institutions, the students selecting and training methods should be modified. 
Furthermore, planning for recognition and supporting of the vulnerable students is a must. 
 
Keywords: Educational drop-out, Academic failure, Improper output, Related Factors 

  


