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  چكيده
هاي آينده، كاهش  ترمدر تداخل ساعت امتحانات  حذف نهايي دروس توسط دانشجويان موجب تداخل ساعت برنامه درسي و :مقدمه

اين پژوهش با هدف . گردد طوالني شدن مدت تحصيل مي ،در نهايت كارآيي، اتالف وقت، عقب افتادن دانشجو از همكالسان خود و
  .بررسي علل حذف نهايي دروس دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام گرديد

مربوط به دانشجويان، دروس، آموزش اساتيد و استفاده از  هحيط چهار اي در پرسشنامه ،مقطعي - يك مطالعه توصيفي در :ها روش
ند توزيع و توسط آنان بودحذف دروس مراجعه كرده  برايهاي حذف نهايي  نظيم گرديد و بين دانشجوياني كه در تاريخامكانات ت
  .تجزيه تحليل شد SPSS افزار كاي در نرم مجذور توصيفي و آمار ها با داده. تكميل شد

درصد مشكل بودن درس،  7/20درس،  در زدرصد غيبت بيش از حد مجا 3/44: ند ازبود علل حذف دروس به ترتيب عبارت :نتايج
درصد  1/10درصد تداخل با دروس ديگر،  17درصد تداخل با امتحانات ديگر،  4/18درصد پايين بودن نمره امتحان ميان ترم،  4/20

  .درصد عدم مطالعه درس در طول ترم 3/6درصد مشكالت شخصي،  4/7نامناسب بودن روش تدريس، 
آشنا . عواقب حذف نهايي با ارائه اطالعات به موقع افزايش داد ها و نامه انشجويان را نسبت به قوانين، آيينبايد آگاهي د :يريگ جهنتي

هاي آموزشي  توجيه آنان در خصوص پيامدهاي حذف نهايي از الزامات دوره نمودن دانشجويان با قوانين و مقررات آموزشي و
  .باشد مي

  
  .جو، دانشگاه علوم پزشكي شيرازحذف نهايي دروس، دانش :هاي كليدي واژه
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در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز  3372اين طرح با شماره 
  .به تصويب رسيده و هزينه آن از طرف اين معاونت پرداخت شده است

اصالح  17/5/87به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  1/7/86ريخ اين مقاله در تا
 .پذيرش گرديده است 31/5/87شده و در تاريخ 

  

هنگامي كه دانشجويان درسي را . به حذف نهايي موسوم است
را  هاي آينده بايد آن در ترمبه اجبار  نمايند در ترمي حذف مي

شناسايي زود  برايمورد استفاده  يكي از معيارهاي. تكرار نمايند
اساس  بر. درس است تكرار، پذير هنگام دانشجويان آسيب

اي كه هدف آن بررسي وضعيت  مطالعه زدست آمده اه نتايج ب
عواملي چون جنس مذكر، بومي نبودن،  ،درس بوده است تكرار

درس  تكرار خطر ،مناطق سهميه غير هل وأتجربي، ت ديپلم غير
همچنين بر خطر وقوع تكرار درس، معدل . دهند افزايش مي را

ثيرمثبت أخير در ورود به دانشگاه تأثير منفي، سن و تأديپلم ت
افت تحصيلي ، درس تكرار از پيامدهاي حذف نهايي و. رددا

عدم كنترل  است كه اهميت زيادي در آموزش پزشكي داشته و
كارآيي دانشجويان در  آن موجب پايين آمدن سطح علمي و

  .)1(شد هاي آينده خواهد سال
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 عالوه بر، ترك تحصيل آنها افت تحصيلي دانشجويان و
، نمايد خانواده وي ايجاد مي و دانشجو مشكالتي كه براي فرد
 پي خواهد رد كشور نيز براي جامعه و خسارات فراواني را

عوامل  از. )2(است از اهميت خاصي برخوردار داشت و
فاصله  ديپلم وحذف دروس، سهميه قبولي، معدل  بر ثيرگذارأت

 ،كه در نهايت باشد مي بين سال اخذ ديپلم و سال ورود به دانشگاه
مواردي از  ،مطالعات مختلف. گردد ي ميموجب افت تحصيل

سال ورود به  يپلم ود قبيل معدل ديپلم، سهميه، فاصله بين اخذ
استعداد،  خوي دانشجو، هوش و دانشگاه، اشتغال، خلق و

ميزان تحصيالت والدين را به عنوان عوامل مؤثر در  انگيزه و
  .)8تا3(اند افت تحصيلي معرفي نموده

 بين مواردي همچون استفاده از، دانشجويان نيز ديد از
عدم ، )درصد 95اطمينان  با(فعال  هاي آموزشي غير روش
انگيزه  كالس، عدم عالقه و وسايل كمك آموزشي در كاربرد

هاي  دانشجويان به رشته تحصيلي، نامناسب بودن شيوه
دار  ارزشيابي اساتيد، با افت تحصيلي تفاوت معني سنجش و

يك تحقيق نيمه  شگاه تگزاس دردان. )9(نشان داده شده است
ثر در موفقيت و عدم موفقيت ؤفاكتورهاي م ،تجربي

طريق  در اين مطالعه از. دانشجويان را بررسي نموده است
اي  فاكتور اصلي زمينه هفتفاكتور به همراه  هفتتحليل عاملي، 

دهد كه  ها نشان مي ي دادهكمنتيجه تحليل . استخراج گرديده است
حيط آموزش، سن، فاصله آخرين سال تحصيلي معدل نمرات، م

عوامل  ،دبيرستان تا دانشگاه و فاكتورهاي دموگرافيك
. كننده موفقيت و يا عدم موفقيت در اين دانشگاه هستند تعيين

صورت تصادفي انتخاب ه دانشجويان كه ب از نفربيست و دو 
علت حذف دروس را عدم دسترسي به منابع ، شده بودند

  .)10(اند كردهآموزشي عنوان 
هاي مورد عالقه محققين و  اندازه كالس نيز يكي از بحث

يكي از فاكتورهايي كه در هر  ،باشد زيرا مديران آموزشي مي
. باشد اندازه كالس مي ،سال تحصيلي قابل تغيير است نيم

هاي استراليا نشان داد كه  اي در يكي از دانشگاه مطالعه
تر از دانشجوياني كه در هاي بزرگ، بيش دانشجويان در كالس

دروس خود را ) با موضوع مشابه( هاي كوچك هستند كالس
اين محقق اندازه . نمايند قبل از امتحان پايان ترم حذف مي

كالس را يك فاكتور مهم در يادگيري و يا عدم يادگيري 
  .)11(داند دانشجويان مي

روي  اي بر مطالعه ،دانشگاهي مجازي در يونان در
دهد كه  نشان مي ،اند كه درس انفورماتيك داشتهدانشجوياني 

با  داشتن تجارب قبلي كار و حذف دروس به سن دانشجو
تمايل  ضمن اينكه دانشجويان دختر ارتباط مستقيم داردرايانه 

آساني دانشجويان به  و دهند بيشتري براي ادامه درس نشان مي
 داليل حذف درس را دانشجويان. كنند پسر درس را حذف نمي

مشكل  ناكافي بودن زمان اختصاص داده شده به درس و
روي  هاي يك مطالعه طولي بر يافته .)12(دانند بودن آن مي

درك بهتر رفتارهاي  برايدانشجو در انگلستان  7000
دروس دارند،  دانشجوياني كه ترك تحصيل يا حذف مكرر
 ،دانشگاهي پيش هنشان داد كه آمادگي براي دانشگاه يا دور

، دانشجويان با سن باالتر .كند همي در اين زمينه ايفا مينقش م
. )13(خير در تحصيل دارندأترك يا ت شانس بيشتري در

هدف پيشگيري از حذف در  با اي در آمريكا مطالعه
ناتواني يا معلوليت نشان داد كه بيشترين  آموزان با دانش

 آموزاني است كه مشكل احساسي و - دانش ميزان حذف در
، آموزاني كه مشكل يادگيري دارند دانش اند و داشتهرفتاري 
 مطالعاتي چند در. )14(اند درصد مردودي داشته 35ميزان 

ثير أبررسي ت تكرار و ارتباط با مشكل حذف و مكزيك در
ثير اين أدروس دانشگاهي انجام شده است ولي در مورد علل ت

ن نتايج اي. اتالف منابع انساني بررسي نشده است مسائل در
 ،كه عوامل خانوادگي، اجتماعي، دانشگاهي دهد مطالعه نشان مي

 عادات مطالعه، عدم كفايت در انتخاب شغل، انگيزه ناكافي و
  .)15(ثرندؤتكرار دروس دانشگاهي م حذف و سن بر

آمار . شوند ها وارد مي ساالنه هزاران دانشجو به دانشگاه
 ،باشد يباالي افت تحصيلي كه يكي از علل آن حذف دروس م

تحصيل از نظر  به صورت ترك تحصيل، اخراج و توقف در
ساله خسارات زيادي را به آموزش عالي  هزينه آموزش، هر

ضمن  .)16(كند وارد ميما و ساير كشورهاي جهان  در كشور
دانشجو، مشكالتي را براي  اينكه افت تحصيلي يا ترك تحصيل

با توجه به  .نمايد خانواده وي نيز ايجاد مي فرد دانشجو و
سال تحصيلي و صرف  سپري شدن بخش قابل توجهي از نيم

هاي آموزشي، حذف  اجراي برنامه برايهاي گوناگون  هزينه
هاي صرف شده  درس از يك سو موجب به هدر رفتن هزينه

 ،تشكيل و ادامه كالس درس شده و از سوي ديگر براي
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دي به هاي بع سال مشكالت بسياري را براي دانشجويان در نيم
  :باشد دنبال خواهد داشت كه اهم اين مشكالت به شرح زير مي

عقب افتادن دانشجو از برنامه درسي جاري گروه 
  ؛دانشجويان همسان

دليل ضرورت ه احتمال تداخل دروس و ساعات امتحاني ب
 ؛ها اخذ درس حذف شده با دانشجويان ورودي ساير سال

مه درسي برهم خوردن برنا احتمال عدم ارائه دروس و
يا  دليل ضرورت رعايت دروس پيشنيازه هاي آينده ب سال نيم

  ؛همنياز
ي درس و تهيه و پيگيري ا رايانهمشكالت اجرايي در ثبت 

دليل متفاوت بودن شماره درس در ه ليست خام نمره ب
دانشجويان  درس ارائه شده را با به اجبار مواردي كه دانشجو

  .نمايد ها اخذ مي ساير رشته
در دانشگاه  1385سال  زانجام اين مطالعه كه درهدف ا

بررسي علل حذف نهايي از  ،علوم پزشكي شيراز انجام پذيرفت
ديد دانشجويان است تا با قراردادن اطالعات حاصل از طرح در 

هاي صورت گرفته كاسته  از تعداد حذف ،والنؤاختيار مس
و  اين امر از يك سو باعث بهبود كيفيت آموزشي گرديده. شود

مشكالت احتمالي مطرح شده را به حداقل  ،از سوي ديگر
ها و لزوم  بندي دانشكده با توجه به اهميت رتبه .رساند مي

رسد كاهش حذف نهايي  به نظر مي ،نياز رعايت دروس پيش
 ،طرفينمايد، از  دروس توسط دانشجويان به اين امر كمك مي

هم برونداد م هاي هاي تحصيلي دانشجو يكي از شاخص تعداد سال
 تعداد ،بندي است كه با كاهش حذف نهايي دروس طرح رتبه

هاي  يكي از شاخص و گردد هاي تحصيلي اضافه نمي سال
  .يابد بندي نيز بهبود مي رتبه

  
  ها روش

دانشگاه  در 85 سال مقطعي در - اين پژوهش توصيفي
جامعه آماري شامل  .صورت پذيرفت علوم پزشكي شيراز
 هاي د كه در تاريخومقاطع تحصيلي ب ها و تهدانشجويان كليه رش

مراجعه ) روز 2ترم  هر(حذف نهايي درس  برايتعيين شده 
 اي خودايفا بود كه در ابزار پژوهش پرسشنامه. ندبودكرده 
حيطه مربوط به دانشجويان، دروس، آموزش اساتيد و چهار 

فرض  ها با پيش اين حيطه. استفاده از امكانات طراحي شده بود
تداخل  وثير غيبت در كالس، روش مطالعه، روش تدريس أت

طريق  از گيري روش نمونه. افت تحصيلي طراحي گرديد بر ،دروس
هاي حذف نهايي  سرشماري كليه دانشجوياني كه در تاريخ

  .گرفته شد نظر در حذف مراجعه نمودند براي
دانشجويان به صورت حضوري نام بود و  بي ها پرسشنامه

ول مربوطه ؤشنامه را تكميل نموده و به مسپرسو اختياري 
و با  SPSS-11 افزار آماري وسيله نرمه ها ب داده. تحويل دادند

مشخص نمودن  برايكاي  استفاده از آزمون آماري مجذور
صورت ميانگين، ه توصيفي ب آمار ارتباط بين برخي متغيرها و

  .توزيع فراواني تجزيه و تحليل گرديد و درصد
 ،بخش اول: بخش بود چهارال و ؤس 28ي پرسشنامه حاو

جنس، سن، سال اخذ ديپلم، معدل  اطالعات دموگرافيك شامل
 كتبي ديپلم، سهميه قبولي در دانشگاه، درصد نمره زبان در

. دوهاي گذرانده ب ، رشته قبولي، تعداد ترمآزمون سراسري
دربرگيرنده اطالعات مربوط به درس مانند علت  ،بخش دوم

 ام درس حذف شده، حذف و مردودي درس درحذف دروس، ن
دانشگاهي و  هاي گذشته، مشمول شدن درس زبان پيش ترم

علت عدم حذف درس زبان براي دانشجوياني كه هيچ وقت 
به نقش  ،بخش سوم. بود ،اند حذف نكرده را درس زبان خود

ثر بودن روش تدريس، يادگيري در ؤاساتيد در آموزش مانند م
شد و بخش  ها مربوط مي ر كالسكالس، حضور منظم د

در ارتباط با امكانات و خدماتي مانند استفاده از  ،چهارم
هاي زبان  آموزشگاه آزمايشگاه زبان دانشكده پيراپزشكي و

  .ثير آنها در پيشرفت درس زبان بودأانگليسي و ت
ال بازپاسخ وجود داشت كه از دانشجويان ؤيك س ،در انتها

جلوگيري از حذف  برايرا  خواسته شد پيشنهادهاي خود
االتي پيرامون دروس انگليسي ؤعلت طرح س. دروس ارائه دهند

ترم  هر حذف اين دروس در برايتمايل بيشتردانشجويان  نيز
پاسخ برخي سؤاالت بلي و خير و پاسخ برخي ديگر عالي، . دوب

به پاسخ بلي نمره يك و به پاسخ . خوب، متوسط و ضعيف بود
بندي سطوح يادگيري  براي طبقه. گرفت خير نمره صفر تعلق

ثير روش تدريس أدانشجويان از دروس و همچنين ميزان ت
ثير آزمايشگاه در فهم زبان انگليسي، امتيازات أاساتيد و ت

  .بندي شد كسب شده گروه
از  روايي پرسشنامه توسط اساتيد خبره و پايايي آن با استفاده

  .به دست آمد 85/0ضريب آلفاي كرونباخ 
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  نتايج
درصد به  100 دانشجويي كه 300با آناليز پرسشنامه 

هاي خود را در  يكي از درس و سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند
 139: دست آمده نتايج زير ب ،ندبودحذف نهايي حذف كرده 

زن دروس  )درصد 7/53( نفر 161 و مرد )درصد 3/46( نفر
  .اند را حذف كرده خود

شان كمتر  معدل كتبي ديپلم) درصد 29( نفرپنجاه و هشت 
ميانگين (د وب 17 از بيشتر )درصد 2/70( نفر 136 و 17از 

بين معدل كتبي ديپلم ). دوب 65/17معدل كتبي ديپلم دانشجويان 
  ).=0P( دارآماري مشاهده گرديد حذف درس رابطه معني و

 نفر 38 سال و 25 از كمتر )درصد 3/86( نفردويست و چهل 
  .ندودسال ب 25 از بيشتر )درصد 7/13(

از دانشجويان سهميه ) درصد 7/22( نفرشصت و چهار 
 از )درصد 5/3( نفر 10و) بيشترين درصد( دومنطقه 

دروس خود را حذف ) كمترين درصد(دانشجويان بورسيه 
كل سهميه هر سهميه نسبت به  درصد حذف درس در. نمودند

 75/14( شاهد دهد كه دانشجويان نشان مي 80- 85هاي  طي سال
در حالي كه  اند بيشترين درصد حذف را داشته) درصد

 و درصد 7/6 درصد، منطقه دو 1/5دانشجويان منطقه يك 
يك صد . اند حذف كرده را درصد دروس خود 2/8 منطقه سه با

از دانشجوياني كه نمره ) درصد 23/41( نفرو پنجاه و يك 
 4/31( نفر 68 درصد و 50بيشتر از  كنكور زبان آنان در

 درصد 50از دانشجوياني كه نمره زبان آنان كمتر از ) درصد
بين حذف درس زبان . اند حذف كرده را دروس زبان خود بود،

دار آماري مشاهده نگرديد  كنكور تفاوت معني و نمره زبان در
)266/0P=( )دوب 64 كنكور ميانگين نمره زبان در(.  

 2/33( نفر 75: هاي گذرانده اساس تعداد ترم حذف بر
 بيشترين درصد( اند از دانشجوياني كه يك ترم گذرانده )درصد
ترم  12- 17از دانشجوياني كه بين ) درصد 6/1( نفر 4و ) حذف

. اند كمترين درصد، دروس خود را حذف كرده با اند را گذرانده
 دار حذف درس تفاوت معني هاي گذرانده با بين تعداد ترم

  ).=0P(آماري مشاهده گرديد 
 61: اساس سال ورود به دانشگاه حذف دروس برفراواني 

 اند بوده 82از دانشجوياني كه ورودي سال ) درصد 5/21( نفر
 كه از اين تعداد اند را حذف كرده درس خود با بيشترين درصد

  .بوده است 82سال اخذ ديپلم آنان سال ) درصد 5/5( نفر 15

) درصد 3/44( نفر 132 :خصوص علت حذف دروس در
 63، )بيشترين درصد حذف( درس در از حد مجاز غيبت بيش

 )درصد 4/20(نفر  60، مشكل بودن درس) درصد 7/20( نفر
 )درصد 4/18( نفر 54پايين بودن نمره امتحان ميان ترم، 

تداخل با دروس  )درصد 17( نفر 51تداخل با امتحانات ديگر، 
 1/10( نفر 30،حجيم بودن درس) درصد 1/14( نفر 42، ديگر

 )درصد 34/7( نفر 21، نامناسب بودن روش تدريس )درصد
عدم مطالعه درس در ) درصد 3/6( نفر 18مشكالت شخصي، 

  .طول ترم عنوان گرديده است
دانشجويان پس  از )درصد 3/44(نفر  يك صد و سي و دو

اين  اند كه از از امتحان ميان ترم درس خود را حذف كرده
س را پايين بودن علت حذف در )درصد 2/37( نفر 111 تعداد

  .اند نمره امتحان ميان ترم عنوان كرده
 نفر 50 :اساس نوع درس ميزان فراواني حذف درس بر

را با  دو از دانشجويان درس زبان عمومي) درصد 7/16(
 نفر 105 اند، همچنين در مجموع حذف نموده بيشترين درصد

هاي عمومي يك و  از دانشجويان دروس زبان) درصد 4/34(
كه معادل  اند دانشگاهي را حذف نموده پيش صصي و، تخدو

حذف  را كه دروس خود ندودكل دانشجوياني بيك سوم 
پاسخ به سؤالي كه علت حذف دروس  آنان در اكثر. اند نموده

عدم ترجمه  پرسيده شده، انگليسي صحبت كردن اساتيد و
حذف بقيه دروس در جدول يك  درصد. اند لغات عنوان كرده
  .است مشخص گرديده

 منظم در خصوص پاسخ به اين سؤال كه آيا حضور در
 3/39( نفر 118اند؟  اند داشته هاي درسي كه حذف كرده كالس
 ،اند اند كه حضور منظمي در كالس نداشته عنوان نموده) درصد

اند و درس  حضور منظم در كالس داشته) درصد 33( نفر 98
 )درصد 4/24( نفر 71، كه از اين تعداد اند خود را حذف كرده

علت حذف درس خود را پايين بودن نمره امتحان ميان ترم 
  .اند عنوان كرده

در : علل حذف درس ارتباط بين سطوح يادگيري با
 22 خصوص سطح يادگيري در كالس از درسي كه حذف شده

سطح يادگيري خود را از درسي كه حذف ) درصد 3/7( نفر
علت  نفر 11، ين تعدادا كه از اند دهنموعالي عنوان  اند كرده

 تداخل با نفر 9 و مجاز غيبت بيش از حد را حذف درس خود
خوب ) درصد 7/20( نفر 62اند،  هدانستامتحانات ديگر  دروس و
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علت حذف درس را  نفر 27 اين تعداد كه از )بيشترين درصد(
 نفر غيبت بيش از حد 19امتحانات ديگر،  تداخل با دروس و

دن نمره امتحان ميان ترم عنوان نفر پايين بو 11مجاز، 
 )درصد 7/7(نفر  23متوسط،  )درصد 7/16(نفر پنجاه . اند كرده

  .ندبودضعيف 
تأثير روش  :ارتباط بين روش تدريس با علل حذف درس

درسي كه  سطح يادگيري دانشجويان از تدريس اساتيد در
از دانشجوياني كه درس  )درصد 7/9( نفر 29، اند حذف كرده

اند روش تدريس اساتيد در يادگيري را زياد  ذف كردهرا ح خود
علت  نفر 14 اين تعداد كه از )كمترين درصد(اند  مؤثر دانسته

تداخل با  نفر 8مجاز،  حذف درس را غيبت بيش از حد
پايين بودن نمره امتحان ميان ترم  نفر 4 و امتحانات ديگر

اند  دهمتوسط عنوان كر) درصد 7/26( نفر 80اند،  هنمودعنوان 
علت حذف درس  نفر 38 اين تعداد از .دوكه بيشترين درصد ب

 نيز تداخل با دروس و نفر 38 و غيبت بيش از حد مجاز را
 44كم و ) درصد 3/14(نفر  43اند،  هنمودامتحانات ديگر عنوان 

 ثيرأت يادگيريشان بي روش تدريس را در) درصد 14/ 7(نفر 
  .اند دانسته

استفاده دانشجويان از  رابطه حذف درس زبان با
 )درصد 33( نفر 101از : هاي زبان انگليسي آموزشگاه

 نفر 25 اند حذف نموده را دانشجويي كه دروس زبان خود
 3/74( نفر 76 ازآموزشگاه استفاده كرده و) درصد 7/25(

بين استفاده از . ندبوداز آموزشگاه استفاده نكرده ) درصد
تحصيل دانشگاهي  در حين هاي زبان انگليسي قبل و آموزشگاه

 آماري وجود دارد دار با حذف درس زبان تفاوت معني
)049/0P=(.  

  
  فراواني حذف دروس بر حسب نوع درس :1جدول 

  )درصد(تعداد   نام درس حذف شده
PT 3/0( 1 در قلب و عروق(  

  )3/0( 1 آشنايي با كليات پزشكي
  )4( 12آناتومي
  )3/0( 1ارتوپدي

  )3/0( 1 ر و كودكاصول تغذيه ماد
اصول نگارش علمي و زبان تخصصي 

 پزشكي

14 )7/4(  

  )7/5( 17انقالب
  )3/1( 1شناسي شناسي و بافت ايمني

  )1( 3 بالك كليه، قلب و غدد
  )3/7( 22 2بيوشيمي 
  )1( 3 بيوفيزيك

  )7/0( 2 بيولوژي دهان
  )7/0( 2 بيولوژي سلولي مولكولي

  )3/0( 1 پاتولوژي
  )3/1( 4پروژه

  )7/0( 2 پزشكي قانوني
  )7/1( 5 تاريخ اسالم
  )7/2( 8 2و  1تربيت بدني 

  )7/0( 2تشريح استخوان و مفاصل
  )1( 3تغذيه

  )3/0( 1 تفسير فيلم
  )3/0( 1 جراحي عمومي

  )7/2( 8 جمعيت و تنظيم خانواده
  )7/2( 8 شناسي و ژنتيك جنين
  )7/0( 2 شناسي خون

  )3/1( 4 راديولوژي
  )3/0( 1 حركتي - رشد رواني

  )7/0( 2 شناسي روان
  )3/0( 1رياضي

  )7/1( 5 دانشگاهي زبان پيش
  )3/2( 7 زبان تخصصي پرستاري

  )3/6( 19 1زبان عمومي 
  )7/16( 50 2زبان عمومي 

  )7/2( 8 زبان فيزيوتراپي
  )7/1( 5 ريزي و تمرين تدريس طرح برنامه

  )3/0( 1فارسي
  )3/1( 4 فارماكولوژي

  )1( 3 فناوري اطالعات در پرستاري
  )3/3( 10 فيزيك پزشكي

  )7/1( 5 فيزيكال فارمسي
  )3/2( 7 فيزيولوژي

  )1( 3 كارآموزي و كارورزي رشته پرستاري
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  )7/0( 2كامپيوتر
  )3/3( 10 متون اسالمي و اخالق

  )2( 6مديريت
  )3/0( 1 سازي مصون

  )5( 15 2و  1معارف 
  )1( 3 انگل ميكروب و

در انتها يك سؤال اختصاصي در مورد درس زبان 
 195(اند  انگليسي از دانشجوياني كه اين درس را حذف نكرده

پرسيده شد كه از ديدگاه آنان علل عدم حذف ) درصد 65نفر، 
 ،هاي درس حضور مداوم در كالس )درصد 3/24( نفر 70در 
 5/19(ر نف 56مطالعه مداوم درس، ) درصد 9/20( نفر 62

روش  )درصد 5/18( نفر 53، عالقه به درس انگليسي )درصد
يادگيري خوب در ) درصد 5/11( نفر 35، مناسب تدريس

هاي زبان  شركت در آموزشگاه) درصد 2/11( نفر 32، كالس
  .بود قبل و بعد از ورود به دانشگاه

  
  بحث

بررسي علل حذف نهايي دروس  ،هدف از اين مطالعه
حذف نهايي . بودشگاه علوم پزشكي شيراز دان دانشجويان در

افتادن دانشجو از  دروس توسط دانشجويان موجب عقب
گردد، ضمن اين كه احتمال تداخل دروس و  همكالسان خود مي

دليل ضرورت اخذ درس حذف ه ب را، تداخل ساعت امتحاني
ه ب ،ها با دانشجويان ورودي ساير سال هاي بعد ترم شده در

  .دنبال خواهد داشت
بيشترين علت حذف  ،هاي اين پژوهش اساس يافته بر
 د دروهاي درس ب غيبت بيش از حد مجاز در كالس ،دروس
نامه دوره كارداني و كارشناسي و  كه طبق آيين حالي

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به  ،كارشناسي ارشد
هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس 

 مجموع ساعات آن درس بيشتر هار هفدهمچنظري نبايد از 
 آن درس صفر در نمره دانشجو ،صورت اين غير در .شود

حكم اين گروه از دانشجويان طبق  ،بنابراين. گردد محسوب مي
بدين خاطر،  .نامه نمره صفر در درس بوده نه حذف درس آيين

نامه توجهي  كه دانشجويان به اين بند آيين مشخص گرديد
انه و بدون هيچ مانعي از طرف اساتيد و آزاد نداشته و

راحتي حذف ه ها درس خود را ب ولين آموزش دانشكدهؤمس

نامه دوره  آيين 14 با توجه به تبصره يك ماده. اند نموده
در صورتي كه ، دوره دكترا 25ماده  كارداني و كارشناسي و

باشد ولي موجه تشخيص  چهار هفدهمبيش از  غيبت دانشجو
نامه دوره  طبق آيين و شود درس حذف ميآن ، داده شود
تشخيص موجه بودن ، دوره دكترا كارشناسي و كارداني و

امتحان به عهده شوراي آموزشي  غيبت در جلسات درس و
  .دانشگاه است

دانشجويي كه غيبت بيش از حد  )درصد 3/44( نفر 132 از
 )درصد 2/24( نفر 72، اند هاي درس داشته در كالس مجاز

مطالعات  ساير. دختران بودند) درصد 1/20( نفر 60 پسران و
 دانشجويان پسر اند كه ميزان افت تحصيلي در نشان داده نيز

نتايج . )17(است از دانشجويان دختر داري بيشتر بطور معني
نشان داده كه  اي در دانشكده پزشكي بيرجند مطالعه حاصل از

هاي  سكال عدم شركت دانشجويان در در ثرؤترين عامل م مهم
 ،بنابراين .است روش تدريس نامناسب اساتيد ،درسي

 ثرؤمورد شيوه سخنراني م هاي تحقيقاتي در بكارگيري يافته
انتقال  ها و كالس ثرؤهاي بزرگ، اساتيد را در اداره م در گروه

  .)18(كرد دقيق مفاهيم كمك خواهد
تداخل تداخل ساعت امتحانات و  ،از ديگر علل حذف درس

در هنگام  ها ولين آموزش دانشكدهؤكه مس ودبساعت دروس 
 تا دهند به دانشجويان تذكراين مسأله را  دانتخاب واحد باي

انتخاب نمايند كه با يكديگر تداخل ساعت و امتحان  دروسي را
از انتخاب واحد  ه بعدك كه اگر چنان ضمن اين. نداشته باشد

حذف فرصت در ، امتحان شدند متوجه تداخل ساعت دروس و
بجاي آن درس  ،در صورت امكان و ،درس را حذف ،اضافه و

حذف درس را موكول به حذف نهايي  و ديگري اخذ نمايند
ضرورت تدوين راهنماي مطالعاتي براي  بنابراين،. ننمايند

زيرا آگاهي از  استدوره تحصيلي الزامي  آغاز دانشجويان در
دي مردو تواند در ميزان بروز حذف و قوانين و مقررات مي

به  دانشجويان در بدو ورود علت اينكه اكثره ب. ثر باشدؤم
خصوص مسائل آموزشي بوده  اطالعات الزم در دانشگاه فاقد

مسائلي براي  ،در طول تحصيل ،نياز به راهنمايي دارند و
 كه الزم است اين مسائل شناسايي و آيد پيش مي دانشجو

شناخت . ردكاهش آنها اقداماتي انجام گي نسبت به پيشگيري و
 برايريزي مناسب  وضعيت موجود نظام آموزشي براي برنامه
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مطالعاتي  .ي آموزش ضروري استكم ارتقاي سطح كيفي و
  .)21تا19(دنا ودهيد نمأيديگر نيز اين موضوع را ت

پايين بودن نمره امتحان ميان ، از ديگر علل حذف درس
كان سعي االم حتي دولين بايؤمس، نيز اين مورد كه در دوترم ب

امتحان  براينمايند دانشجويان را تشويق به درس خواندن 
اكثر دانشجويان  زيرا ،ند و مانع حذف درس گردندكنپايان ترم 

به خصوص هنگامي كه  ،اطالع هستند عواقب حذف درس بي از
. درصد نشده باشد 50كمتر از آنان نمره امتحان ميان ترم 

يت انگيزش دانشجويان از تقو اقدامات الزم به منظور ،بنابراين
تشويق آنان براي  ريزان آموزشي و برنامه جانب اساتيد و

اين يافته با نتايج ساير . رسد تالش بيشتر ضروري به نظر مي
  .)22(مطالعات مطابقت دارد

كه  آن بودحجيم بودن  ،از علل حذف دروس يكي ديگر
د كه دانشجويان را راهنمايي نماين ،در ابتداي ترم داساتيد باي

ريزي نمايند  براي آن برنامه ،بندي كرده دروس حجيم را تقسيم
تا دروس روي هم  و مطالعه مداوم در طول ترم داشته باشند

). 17(كاسته شود و از حذف دروس حجيم نيز انباشته نگردد
طول تحصيل با حجم متنوعي از مطالب درسي  دانشجويان در

داشتن  زمان و صرف كه مطالعه آنها نيازمند هستند روبرو
موفقيت و پيشرفت تحصيلي مستلزم . استريزي منظم  برنامه

 داشتن برنامه مطالعاتي، استفاده از منابع معتبر، تالش مستمر
 .باشد يادگيري مي هاي مناسب در مطالعه و روش عادات و و

هاي صحيح مطالعه، منابع مفيد و داشتن  استفاده از روش
تحصيلي كاهش مشكالت  س درمطالعه درو برايبرنامه زماني 

 استفاده و مورد هاي اي كه به بررسي روش مطالعه در. است ثرؤم
 امتحانات پاياني و طول ترم و مطالعه در برايمنابع درسي 

فنون مطالعه  استفاده از هاي مطالعه و ميزان بكارگيري روش
هاي  كه كارگاه كردهپيشنهاد  ،پردازد نزد دانشجويان مي

ه و يادگيري براي دانشجويان برگزار هاي مطالع روش
نتايج اين مطالعه با نتايج ساير مطالعات مطابقت . )22(شود
  .دارد

 ،هاي كارداني و كارشناسي برخي از دانشجويان دوره
هاي اول  ترم دروس خود به خصوص دروس عمومي را در

هاي آخر و اخذ آن با  حذف كرده و آن را موكول به ترم
نمايند كه نتيجه آن تداخل ساعت  مي كارآموزي و كارورزي

مجبور به  ود وش ها مي كارورزي ها و درس با كارآموزي

پي  ند كه پيامدهاي بسياري را براي آنان درگرد حذف آن مي
نامه، اخذ واحد  آيين 12 ضمن اينكه طبق ماده. داشت خواهد

 ،بنابراين. باشد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي
اين مسائل را بايد در ابتداي سال تحصيلي با ارائه ولين ؤمس

  .راهنماي مطالعاتي براي دانشجويان روشن نمايند
عنوان گرديده  آنمشكل بودن  ،از ديگر علل حذف درس

شناسي شناختي  مطالعات انجام شده در حيطه روان. است
يادگيري با تسهيل  نشان داده است كه راهبردهاي مطالعه و

. )23(بخشد د تحصيلي دانشجويان را بهبود مييادگيري، عملكر
شناخت اين راهبردها گامي اساسي براي مداخالت آموزشي 

موفقيت دانشجويان را از طريق تعيين نقاط  و) 24(مناسب است
 مين مداخالت مناسب ارتقاأت ضعف مطالعه و قوت و

  .)25(دده مي
مشكالت شخصي  ،يكي ديگر از علل حذف دروس

اي كه در ارتباط با افت تحصيلي در  مطالعه. دودانشجويان ب
كه دو علت عمده در اين  ه استنشان داد هانگلستان انجام شد

مشكالت فردي دانشجويان و : زمينه وجود دارد كه عبارتند از
هاي اين مطالعه نشان  يافته. چالش در انطباق با محيط جديد

ت ترك دهد كه اساتيد بيش از دانشجويان تمايل دارند كه عل مي
به علل خارجي نسبت  ماندگي تحصيلي را عقب تحصيل و

 .)26(دهند

برخي از دانشجويان علت حذف درس خود را عدم حضور 
 اند كه به اين دسته از دانشجويان نيز در كالس عنوان نموده

بايد مطابق ماده  حذف نهايي داده و اجازه حذف درس در نبايد
حجيم بودن، مشكل . شد نامه با آنان رفتار مي آيين 24 و 14

بخصوص درس زبان عمومي  ،دروس زبان تعداد واحد بودن و
دليل ه باعث شده كه دانشجويان ب )واحد 4كدام  هر(يك و دو 

پايين بودن نمره امتحان ميان ترم در اين دروس و تأثير آن بر 
ارائه . معدل، اين درس را بيشتر از ساير دروس حذف نمايند

از  ،تخصصي نيز در يك ترم با هم درس زبان عمومي و دو
ديگر علل حذف نهايي است كه با توجه به ضعف دانشجويان 

درس با هم در يك ترم  دودر درس زبان انگليسي نبايد اين 
هاي  آموزش شيوه و ثرؤايجاد فرهنگ يادگيري م. ارائه گردد

  .)27(له استأثر بر اين مسؤيادگيري ياددهي از جمله عوامل م
روش نامناسب تدريس  ،علل حذف دروس يكي ديگر از

 تدريس وترين وظايف اساتيد،  يكي از عمده. است اساتيد
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افزايش  انگيزه و آموزش دانشجويان است كه كيفيت آن در ارتقاي
يكي از مشكالت . ثير بسزايي داردأدانشجو ت و كارآيي استاد

هاي تدريس  نداشتن شاخص ،اساسي در آموزش دانشگاه
اي از  مجموعه ،نظور از تدريس اثربخشم .اثربخش است

است كه باعث دستيابي به  هاي استاد ويژگي و عملكردها
 ،بدين لحاظ. گردد مي يادگيري دانشجو اهداف آموزش و

هاي مدرس اثربخش مورد توجه  ويژگي اثربخشي تدريس و
هاي  هاي حيطه اولويت .بسياري از محققين در دنيا بوده است

روش  پژوهي و گاه مدرسين، دانشتدريس اثربخش از ديد
روش تدريس در  قدرت ارتباط و ،از نظر دانشجويان و ،تدريس

هاي  يكي از شاخص ثرؤداشتن تدريس م .)28(باشد اولويت مي
شناخت  مدرسان است كه به منظور اهميت در كيفيت كار پر

ترين  يكي از مناسب ،مورد تدريس دانشجويان در آن، نظر
  .)29(باشد ها مي راه

بسياري از متخصصين اعتقاد دارند معلمي تركيبي از هنر 
طريق شخصيت  هنرمندان از بدين معني كه مانند ،و علم است

 يادگيري دانشجو كنند بر انرژي كه صرف مي عالقه و و خود
اركان مهم آموزشي  از استاد ،دانشگاه در. )30(گذارد ثير ميأت

وه تدريس، بلكه نح نه تنها ،آموزش در امر و شود محسوب مي
 در .)31(است ثرؤدانشجويان م جلب نظر در كليه رفتارهاي او

 نحوه تدريس اساتيد، منابع و تحصيل بااي بين عالقه به  مطالعه
 براي اينكه. دار مشاهده شد معني ارتباطتسهيالت آموزشي 

 وسايل و دانشجويان از رغبت بيشتري برخوردار شوند بايد
 خواهند يآنها نسبت به موضوعاتي كه م تا تدابيري فراهم نمود

 بابنابراين، . عالئقشان توسعه يابد شده و عالقمند بگيرند ياد
عوامل  بين عالقه به تحصيل و دار توجه به وجود ارتباط معني

هاي  بويژه در جنبه ،توان با افزايش كيفيت كيفيت مي مرتبط با
من ض ،منابع آموزشي امكانات و ملموسي مانند تسهيالت و

عالقه دانشجويان به موفقيت بيشترآنان نيز كمك  بر ثيرأت
  .)32(نمود

بيشتر دانشجويان علل حذف درس زبان را متوجه نشدن 
كالس به علت انگليسي صحبت كردن اساتيد و عدم  درس در

هاي فردي  نگرفتن تفاوت نظر ترجمه لغات كه ناشي از در
رس زبان آنان در د استعداد خصوص پايه و دانشجويان در
له باعث أبه گفته آنان اين مس اند و عنوان كرده ،انگليسي است

حذف  ضعف يادگيري آنان شده كه در نهايت موجب دلزدگي و

نشان  نيز اي ديگر مطالعه دست آمده ازه نتايج ب. گردد درس مي
انگيزه  عوامل آموزشي و داده كه بين ميزان رضايت از
اين يافته . دارد وجود داري تحصيلي دانشجويان رابطه معني

تدريس،  امر در عالقمندي اساتيد توانمندي وبيانگرآن است كه 
نيز مناسب بودن برنامه  هاي فردي و به تفاوت تشويق، توجه

والن دانشگاهي به مشكالت دانشگاه، ؤدرسي، توجه مس
ميزان انگيزه تحصيلي  در... تجهيزات كمك آموزشي و

نظر كورمن استفاده از به  .)33(دارد ثيرأدانشجويان ت
استفاده  هاي تدريس فعال، عالقمندي اساتيد به تدريس و شيوه

افزايش انگيزه  در... آزمايشگاهي و از امكانات آموزشي و
داشتن توان علمي . )34(باشد ثر ميؤتحصيلي دانشجويان م

هاي ارتباطي  توان مهارت ارائه مطلب، توانايي سخنوري و
كه  دهد اي نشان مي نتايج مطالعه. شندبا داراي اهميت زيادي مي

تواند زنگ خطري  مشكالت موجود در آموزش دانشگاه مي
هاي اين  يافته. )35(وري در دانشگاه شود براي كاهش بهره

دانشجويان . هاي مطالعات ديگر مطابقت دارد مطالعه با يافته
حذف را  هاي ديگر بيشترين درصد شاهد نسبت به سهميه

نسبت به ساير  ايثارگر و دانشجويان شاهد ،راينبناب، اند داشته
 سهميه غير .)36(دانشجويان افت تحصيلي بيشتري دارند

 66اي  مطالعه در. )1(دهد درس را افزايش مي تكرار مناطق خطر
 ،به عالوه. )17(اند بومي بوده دانشجويان ناموفق غير از درصد

از  ميزان افت تحصيلي دانشجويان بدون سهميه كمتر
 بيشترين آمار. )36و17،16(نشجويان با سهميه بوده استدا

 در. دومربوط به دروس زبان ب) درصد 4/34( حذف درس
اي نيز بيشترين فراواني حذف دروس مربوط به زبان  مطالعه

هاي اين مطالعه با مطالعات ديگر  يافته. )1(تخصصي بوده است
  .مطابقت دارد

  
  گيري نتيجه

شجويان سال اول انجام بيشترين حذف دروس توسط دان
ترين علت حذف نيز، غيبت بيش از حد مجاز در  شود و عمده مي

شود راهنماي مطالعاتي  پيشنهاد مي بنابراين،. باشد كالس مي
خصوص قوانين آموزشي مانند غيبت، حذف نهايي و  در

تدوين شده و در ابتداي سال ... عواقب آن، نمره درس زبان و
يان قرار گيرد و مسؤولين تحصيلي در اختيار دانشجو
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ها و اساتيد راهنما نيز آنان را در اين زمينه توجيه  دانشكده
  .نمايند

خصوص حذف  ي دريراهنمادر اختيار گذاشتن دفترچه 
در نظر  ؛پيامدهاي آن هنگام ورود به دانشگاه نهايي، عواقب و

آشنا كردن  ؛اساتيد در ابتداي هر ترمنامه توسط  گرفتن آيين
بكارگيري ن جديدالورود با قوانين اخذ زبان انگليسي؛ دانشجويا

 با ثرؤبرقراري ارتباط م در روشي مفيد ،راهنماي مطالعه
هاي ضروري در طول دوره  دانشجويان و ارائه راهنمايي

 ،بكارگيري راهنماي مطالعه با تدوين صحيح و باشد مي
  .)38و37(گردد بسياري از مشكالت فعلي دانشجويان مرتفع مي

  
  دردانيق

محترم  شوراي، پژوهشي از حمايت معاون محترم آموزشي و
معاون  ت علمي وأهي عضو ،اميني سركار خانم دكتر، پژوهشي

توسـعه آمـوزش پزشـكي دانشـگاه      پژوهشي مركز مطالعات و
  .گردد قدرداني مي تشكر و علوم پزشكي شيراز
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Factors Making Students to Drop their Courses at the End of Semester in Shiraz University of 
Medical Sciences 

 
Shayegh S, Bazrafkan L. 

 
Abstract 
 
Introduction: Dropping the courses by students at the end of the semester, leads to 
interfering educational programs' hours with examinations' schedule in forthcoming 
semesters, reducing efficacy, wasting time, staying behind compared to other classmates, 
and finally extending schooling period. This study was perfor-med with the aim of 
investigating the causes for dropping the courses by students at the end of the semester in 
Shiraz University of Medical Sciences. 
Methods: In a descriptive cross-sectional study, a questionnaire in four areas related to the 
students, courses, teachers' education, and using facilities was developed. The questionnaire was 
distributed among the students referring to drop their courses in the dates assigned for this 
purpose. Data was analyzed by SPSS software using chi² and descriptive statistics. 
Results: Causes for course drop were respectively as: 44.3% unauthorized absence more 
than legal maximum, 20.7% course difficulty, 20.4% low midterm score, 18.4% interfering 
with other exams, 17% interfering with other courses, 10.1% inappropriate teaching method, 
7.4% personal problems, and 6.3% not studying during the semester. 
Conclusion: Students must be informed about the rules and regulations, by-laws and 
consequences of dropping courses at the end of the semester. Familiarizing students with 
educational rules and regulations and orienting them about consequences of dropping 
courses is strongly recommended. 
 
Keywords: Course drop, Student, Shiraz University of Medical Sciences. 
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