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 انيدر دانشجو يليبر افت تحص مؤثرو عوامل  يليتحص تيرضا سهيمقا
  نور اميو دانشگاه پ يدانشگاه علوم پزشك

  
  *سيد داود مفتاق

  
 

  چكيده
بر  مؤثرعوامل  سهيمطالعه با هدف مقا نيا است. انيدانشجو يليتحص تيآن بر رضا تأثير يليمهم افت تحص اتتأثيراز  يكيمقدمه: 
  نور شهر اصفهان انجام شد. اميو دانشگاه پ يدانشگاه علوم پزشك انيدر دانشجو يليتحص تيو رضا يليافت تحص
دانشگاه  انينفر از دانشجو 350پژوهش را واحدهاي . است ياز نوع مقطع ايمقايسه - يفيمطالعه توص كيپژوهش  نياها:  روش

نور استان اصفهان در سال  اميمختلف دانشگاه پ يها در واحد ليمشغول به تحص انينفر از دانشجو 648 اصفهان و يعلوم پزشك
پرسشنامه  نيو همچن يليبر افت تحص مؤثرعوامل  يپژوهش پرسشنامه بررس نيدر ا ها داده يدادند. ابزار گردآور  ليتشك 1395
 ونيو رگرس رسونيپ يهمبستگ بيضر ،مستقل Tآزمون  ،يفياطالعات از آمار توص ليود. به منظور تحلب انيدانشجو يليتحص تيرضا
  گام به گام استفاده شد. يخط

 يآموزش يمحتوا طهينمره مربوط به ح نيانگيم يعلوم پزشك انيدانشجو دگاهياز د يمورد بررس يها طهيح انيدر م نتايج: 
 41/4±32/0آموزش و آموزشگر با  طيمح يها طهيح بينور به ترت اميدانشگاه پ انيو. در دانشجبود رتبه را دارا نباالتري) 62/0±11/4(
دو دانشگاه در خصوص  انيدانشجو دگاهيد نيب ياختالف معنادار داد دو گروه نشان سهيبود. مقا نيباالتر داراي نمره 02/4±25/0 و
 اريو انحراف مع نيانگيم سهيوجود دارد. مقا )=t ،003/0p=33/3آموزشگر() و <t ،001/0p=13/4( يآموزش طيمح يها طهيح

  ).=t ،03/0p=88/1( داد نشان ليتحص طياز مح تيدو گروه در خصوص رضا نيرا ب يتنها تفاوت معنادار يليتحص تيرضا يها همؤلف
آموزش، آموزشگر و  طيدانشجو، توجه به مح يآموزش تيوضع يكـه بررسـ رسـديمطالعه به نظـر مـ جيبا توجه به نتاگيري:  نتيجه
بر  ميمستق ريو غ ميمستق تأثيرتواند با  مي عوامل نيتوجه به اآن كه . ضمن رديمد نظر قرار گ در هر دو دانشگاه ديآموزش با يمحتوا
  نور داشته باشد. اميو پ يعلوم پزشك يها دانشگاه انيدر دانشجو يدر پشبرد اهداف آموزش يهمنقش م ان،يدانشجو يليتحص تيرضا

  
  نور اميپ انيدانشجو ،يعلوم پزشك انيدانشجو ،يليافت تحص ،يليتحص تيرضاهاي كليدي:  واژه

  440تا  430 ):47(17؛ 1396علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

  
مقدمه  

 دهيآموزش د يرويرشد و توسعه هر جامعه متأثر از ن
 ينظام آموزش تيفيك شيرو، افزا ني. از ااست آن جامعه

                                                 
نور،  اميدانشگاه پ ،ي)، گروه روانشناسيمفتاق (مرب دداوديسنويسنده مسؤول:  *
  dmeftagh@gmail.com. رانيا

  7/9/96 تاريخ پذيرش: ،15/8/96اصالحيه: ، تاريخ 20/6/96 مقاله: تاريخ دريافت

 عامل در توسعه كشورها محسوبترين  گذاربه عنوان اثر
از  يكي انيدانشجو يليافت تحص انيم نيشود. در ا مي

كه نه تنها  است كشور يمشكالت عمده مراكز آموزش عال
شود  مي مراكز نيا يجار يها نهياتالف وقت و هزباعث 

 ،يروان -يمسائل و مشكالت روح جاديبلكه باعث ا
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). 1(گردد مي زين انيدانشجو يبرا يو اجتماع يخانوادگ
است كه  ليدر تحص تيبه معناي عدم موفق يليافت تحص

معدل نامطلوب،  ،يمشروط رينظ يمختلف ارهاييبا مع
اخراج،  ل،يشدن مدت تحص يتكرار درس، طوالن

 يرشته قابل بررس رييو تغ ليترك تحص انصـراف،
  ). 3و2است(

 است شيمشكل هر ساله در حال افزا نيمطالعات ا هيپا بر
 يليعلل افت تحص ييشناسا نهيرو مطالعه در زم نياز ا

 يكيبه عنوان  ها دانشگاهدر  ليتحص نيدر ح انيدانشجو
كه از  است پژوهش در آموزش مطرح يها تياز اولو

 اريهوش يآموزش ستميس كي جاديتوان به ا مي آن قيطر
. مطالعات انجام افتيدست  ها دانشگاهدر  امو زود هنگ
نشان داده است كه  كايآمر يها دانشگاهشده در 

شكست در  انيدانشجو يعلت خودكش نيتر شايع
متعدد  يها پژوهش). مطالعات و 4(بوده است التيتحص
تواند به افت  مي از عوامل ياز آن دارند كه تنوع تيحكا

توان به  مي عوامل نيمنجر شود كه از جمله ا يليتحص
و عالقه، احساس  زهيانگ ،يتيعوامل شخص اد،ياعت

 طيو شرا تيانتظار موفق ،يياحساس تنها ،يمند رضايت
  ).1(خانواده اشاره نمود

با  كرديو همكاران در مطالعه خود با اشاره به رو يمينج
عوامل مؤثر آن را در سه دسته  ،يليجامع در افت تحص

و عوامل برون  يعوامل درون سازمان ،يعوامل فرد
كه در  ياند. از جمله عوامل فردنمودهبندي  طبقه يسازمان

 ييها توان مؤلفه مي نقش دارند يليافت تحص اي شرفتيپ
اضطراب، روش مطالعه، هوش،  زه،يداشتن هدف، انگ رينظ

و عدم  يو روان يعاطف طيشرا ،يزير توجه، برنامه
از جمله عوامل درون  حضور در كالس را نام برد

مدرسان، اي  حرفه يها ويژگيتوان به  مي زين يسازمان
عوامل  .است مهم زيمناسب ن زاتيفضا، امكانات و تجه

و  ها دهياز پد يعيشامل مجموعه وس زين يبرون سازمان

كه در  هستند يگوناگون خارج از نظام آموزش يها مؤلفه
توان آنها را به عوامل  مي يكلبندي  ميبرداشت و تقس كي

  ).5(نمودبندي  ميتقس يطيو مح يخانوادگ
آن نقش  مؤثرو عوامل  يليمهم افت تحص اتتأثيراز  يكي

بر اساس  است. انيدانشجو يليتحص تيآن بر رضا
 يبا عناصر لييرضايت تحص نيمطالعات انجام شده، ب

انواع  دشان،يمانند تعامالت دانشجويان با همديگر و اسات
 تيفيدانشجو، ك يآزاد ،يو معنو يماد يها بانييپشت

 يخودكارآمد زانيم نيآموزشي و همچن يتكنولوژ
ي  هوجود دارد در مطالع يمعناداري  هدانشجويان، رابط

به دست آمد كه تعامالت افراد در  جهياين نت زين يديگر
ي  كننده بيني پيشاز جمله عوامل  يرييادگ يها محيط

  ). 8تا6(شوند مي محسوب لييرضايت تحص
از  يدر برخ نهيزم نيدر ا يمشابه يها پژوهشچند  هر

 يها با توجه به تفاوت يشهرها صورت گرفته است ول
توان  نمي عوامل در طول زمان عيسر راتييو تغ يفرهنگ

 يرا برا يعلل خاص يو كل يقانون عموم كيبه عنوان 
مطرح نمود  كسانيبه صورت  يآموزش يها محيطهمه 

هر جامعه، نگرش، مردم به  يو بافت فرهنگ نيقوان رايز
 يهمه از عوامل نيسطح سواد و درآمد والد الت،يتحص

 ايجامعه بر شكست  كيهستند كه به طور اخص در 
به  تي)، لذا با عنا10و9(گذارند تأثير مي يليتحص تيموفق
 انيكه دانشجو نيموارد مذكور و در نظر داشتن ا تياهم

 اميو پ يشكزعلوم پ اهمختلف مانند دانشگ يها دانشگاه
هستند و  يمتفاوت يطيو مح يليتحص طيشرا ينور دارا

 ان،يدانشجو نيا زيمتما يها ويژگي رغم علي نيهمچن
 انيدانشجو نيا سهيدر خصوص مقا يمطالعه مدون

مطالعه با هدف  نيانجام ا نيبنابرا ،صورت نگرفته است
در  يليتحص تيو رضا يليعلل افت تحص سهيمقا

دانشگاه  انيو دانشجو يعلوم پزشك دانشگاه انيدانشجو
  نور انجام شد. اميپ
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  ها روش

از نوع  ايمقايسه -يفيمطالعه توص كيپژوهش  نيا
دانشگاه  انيدانشجو شامل جامعه پژوهش. است يمقطع

نور  اميدانشگاه پ انياصفهان و دانشجو يعلوم پزشك
پژوهش را  نمونهدادند.   ليتشك 1395اصفهان در سال 

اصفهان و  يدانشگاه علوم پزشك انينفر از دانشجو 350
نور اصفهان در سال  اميدانشگاه پ انينفر از دانشجو 648

به دانشگاه از هر دو  گيري دادند. نمونه  ليتشك 1395
كه در  بين ترتيانجام شد. بد يا صورت چند مرحله
از مجموع  يبه صورت تصادف يدانشگاه علوم پزشك

دانشكده و از هر دانشكده دو  4دانشگاه  يها دانشكده
مقاطع مختلف  انيانتخاب و دانشجو يگروه آموزش

 يآن گروه به صورت در دسترس مورد بررس يليتحص
آمار مربوط به  زينور ن اميقرار گرفتند. در دانشگاه پ

هر واحد مشخص و با  كيبه تفك انيجوتعداد كل دانش
كل  تيهر واحد به جمع تيتوجه به نسبت جمع

از هر  ازيمورد ن يها دانشگاه تعداد نمونه انيدانشجو
مرحله نخست  . در هر دانشگاه درديواحد مشخص گرد

 انيانتخاب و از م يسه رشته به صورت تصادف ايدو 
 .شدند دهيبرگز ي هر رشته چند نفر به تصادف انيدانشجو

 ليفرد جهت تكم يهمكار اي ليدر صورت عدم تما
  شد. مي نيگزيجا گريپرسشنامه نمونه د

 يپژوهش پرسشنامه بررس نيدر ا ها داده يگردآور ابزار
پرسشنامه  نيو همچن يليبر افت تحص مؤثرعوامل 

 يبود. پرسشنامه بررس انيدانشجو يليتحص تيرضا
دو بخش بود. بخش  يدارا يليعوامل مؤثر بر افت تحص

 كيو دموگراف ياول پرسشنامه شامل اطالعات عموم
ت در سؤاالشامل  مهبود. بخش دوم پرسشنا انيدانشجو

نسبت به عوامل مؤثر بر افت  انيدانشجو دگاهيخصوص د
 ميتقس يكل طهيبود كه براساس منابع به شش ح يليتحص

سؤال)،  7( يشامل عوامل خانوادگ ها طهيح ني. اديگرد
 يآموزش طيسؤال)، مح 11سؤال)، آموزشگر (9( ريفراگ

) و عوامل سؤال 3( يآموزش يسؤال)، محتوا 10(
مه بر سؤال) بود. سؤاالت پرسشنا 7( ياقتصاد ياعاجتم

 يده نمرهشده است. روش  يطراح كرتيل اسياساس مق
، به 1مخالفم نمره  نهيبود كه به گز بيترت نيبد ها پاسخ

، به 3نظر نمره  يب نهي، به گز2كامالً مخالفم نمره  نهيگز
 5كامالً موافقم نمره  نهيو به گز 4موافقم نمره  نهيگز

در  تر شيابزار پ ييو روا يياياختصاص داده شد. پا
قرار گرفته  تأييدو  يمورد بررس يمطالعات مشابه داخل

 )α=9/0( يدرون يابزار با استفاده از همسان يياياست. پا
   ).6گزارش شده است (

در شش  سؤال 59 يدارا يليتحص تيرضا پرسشنامه
 13( دياز اسات تي)، رضاهيگو 12( لياز تحص تيبعد رضا

از ارتقا  تيرضا)، هيگو 12( يكالساز هم تي)، رضاهيگو
 يابياز ارز تي)، رضاهيگو 7( يليتحص شرفتيو پ

 ليتحص طياز مح تي) و رضاهيگو 8( يليتحص شرفتيپ
 كرتيل اسيبر اساس مق مهبود. سؤاالت پرسشنا )هيگو 7(
زاده و ابزار توسط ترك نيشده است. ا يطراح 1-5

ن انجام آ ييايو پا ييروا يمراحل بررس هيمحترم اجاد كل
ابزار  نياست. بر اساس گزارش پژوهش ارائه شده اشده 
  ). 8(برخوردار است يقابل قبول ييايو پا يياز روا
ابتدا با هماهنگي آموزش دانشگاه  ها جمع آوري داده جهت

آموزشي هر دانشگاه و بعد از دادن  نيمسؤولو 
اطالعات،  كنندگان آوري جمعي الزم به ها آموزش

 .ديگرد آوري جمع يليتحصدر نيمسال دوم  ها پرسشنامه
و استخراج اطالعات، به منظور  ها پرسشنامه ليپس از تكم

، SPSS-23 يافزار آمار از نرم العاتاط ليو تحل هيتجز
 نيب سهيمستقل به منظور مقا Tآزمون  ،يفيآمار توص

 يخط ونيو رگرس رسونيپ يهمبستگ بيو ضر يگروه
ارتباط افت  يبه روش گام به گام به منظور بررس
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همه  ياستفاده شد. برا يليتحص تيو رضا يليتحص
شده  تهدر نظر گرف a=05/0 يسطح معنادار ها آزمون
  است.

  
  نتايج

 يدانشگاه علوم پزشك انيجامعه مورد مطالعه دانشجو
مركز  10نور استان اصفهان در  امياصفهان و دانشگاه پ

نفر از افراد مورد مطالعه  350و واحد بودند. از مجموع 
و  آوري جمعنفر  338اطالعات  ،يدر دانشگاه علوم پزشك

 اميدرصد). در دانشگاه پ 5/96پاسخ  زاني(م ديگرد ليتحل
 لينفر مورد تحل 634نفر اطالعات  648از مجموع  زينور ن

درصد). در دانشگاه علوم  98 پاسخ زانيقرار گرفت (م
 انينفر دانشجو 206پسر و  انينفر دانشجو 132 يپزشك

مربوط به مقطع  انيتعداد دانشجو نيتر بيشدختر بودند. 
 يسن نيانگيدرصد) بودند. م 8/70( وستهيپ يكارشناس
  . بود 31/22±95/4درمطالعه  كننده كتشر انيدانشجو
مورد مطالعه شاغل بودند. در  اندانشجوي از درصد يازده

 انيدرصد) دانشجو 9/47نفر ( 304نور كه  اميدانشگاه پ
دختر  انيدرصد) را دانشجو 1/52نفر ( 330پسر و 

در  كننده شركت انيتعداد دانشجو نيتر بيشدادند.   ليتشك
درصد)  4/65( وستهيپ يناسمربوط به مقطع كارش مطالعه

 يو كارشناس )درصد 25( وستهيناپ يو سپس كارشناس
رشته  17كه در مجموع از  )درصد 6/9ارشد و باالتر (

 در كننده شركت انيدانشجو يسن نيانگيبودند. م يليتحص
 اندانشجوي از درصد 3/21. بود 75/23±21/5مطالعه 

فاقد شغل بودند.  ها درصد آن 7/78مورد مطالعه شاغل و 
 دو كيدموگراف يها ريدر متغ ياختالف معنادار جينتا

  دانشگاه نشان نداد. 
مورد  يها طهيح انيكه در م داد پژوهش نشان يها افتهي

نمره  نيانگيم يعلوم پزشك انيدانشجو دگاهياز د يبررس
 نباالتري) 11/4±62/0( يآموزش يمحتوا طهيمربوط به ح

 طهيح ،يآموزش يمحتوا طهي. پس از حاست رتبه را دارا
 يدارا يطيعوامل مح طهحي و) 81/3±61/0آموزشگر (

مربوط به  طهي. عالوه بر آن حهستند نمره نيتر بيش
 نيتر كم داراي) 49/3±59/0( يو اجتماع يعوامل اقتصاد

 دگاهياز د يليعوامل مؤثر بر افت تحص انينمره در م
نور  اميدانشگاه پ اني. در دانشجواست انيدانشجو
مختلف مرتبط با عوامل مؤثر بر افت  يها طهيح يبررس
 يها طهيح بيداد كه به ترت اننش انيدانشجو يليتحص
 02/4±25/0 و 41/4±32/0آموزش و آموزشگر با  طيمح

 - يعوامل اجتماع طهيو ح تياهم نيباالتر داراي نمره
 12/3±09/0 و 58/3±30/0با  بيبه ترت ريو فراگ ياقتصاد
 دو گروه نشان سهيبودند. مقا تياهم نيتر كم داراي نمره
دو  انيدگاه دانشجويد نيب يكه اختالف معنادار داد

و  يآموزش طيمح يها طهيدانشگاه در خصوص ح
  ).1 جدولآموزشگر وجود دارد (

در  يليتحص تيرضا اريو انحراف مع نيانگيم 
 بينور به ترت اميو پ يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 اندانشجوي در. بود نمره 39/3±34/0 و 38/0±981/3
 يها طهيح در تينمره رضا نيتر بيش يعلوم پزشك

 01/4±41/0با  ياز همكالس تيو رضا دياز اسات تيرضا
 انيدر م نور امپي دانشگاه در. بود نمره 05/4±27/0 و

 يليتحص تيه مورد مطالعه در خصوص رضامؤلفشش 
از  تيو رضا ياز همكالس تيرضا بيبه ترت انيدانشجو

 نيتر بيش داراي 81/3±36/0 و 05/4±27/0با  دياسات
 يها همؤلف اريو انحراف مع نيانگيم سهينمره بود. مقا

دو گروه  نيرا ب يتنها تفاوت معنادار يليتحص تيرضا
 نشان ليتحص طياز مح تيدر خصوص رضا

  ). 2 جدول)(t=11/3(داد
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  دو دانشگاه انيدر دانشجو يليمختلف افت تحص يها طهيح اريو انحراف مع نيانگيم :1 جدول

  دانشگاه پيام نور  دانشگاه علوم پزشكي حيطه
  سطح معناداري*

  Tمقادير آماره 
    ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار

  13/4  >001/0  41/4±32/0  51/3±60/0  محيط آموزش
  33/3  003/0  32/4±25/0  81/3±61/0 آموزشگر
  98/0  13/0  96/3±94/0  11/4±62/0  آموزشمحتواي
  70/0  43/0  73/3±61/0  50/3±55/0 خانواده
  61/0  54/0  58/3±30/0  49/3±59/0  اقتصادي - اجتماعي
  70/0  41/0  12/3±09/0  80/3±48/0 فراگير

  مستقلTنتايج آزمون  *
  

  دو دانشگاه انيدر دانشجو يليتحص تيرضا اسيمق اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :2 جدول
  دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه پيام نور حيطه

  سطح معناداري*
  Tمقادير آماره 

    ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار
  71/0  65/0  00/4±46/0  05/4±27/0  كالسيهمازرضايت
  60/0  54/0  01/4±41/0  81/3±36/0  اساتيدازرضايت
  81/0  36/0  51/3±31/0  43/3±21/0  تحصيلازرضايت
  90/0  29/0  16/3±29/0  23/3±33/0 تحصيلي پيشرفت ارزيابيازرضايت
  88/0  31/0  26/3±28/0  12/3±39/0 تحصيلي پيشرفت و ارتقاازرضايت
  88/1  03/0  79/3±29/0  93/2±17/0  تحصيل محيط از رضايت

  مستقلTآزمون  جي* نتا
  

 يها و مؤلفه يليارتباط عوامل مؤثر بر افت تحص يبررس
مورد مطالعه  انيدانشجو هيكل نيدر ب يليتحص تيرضا

 يليعوامل مؤثر بر افت تحص يها طهيدهد كه ح نشان مي
ارتباط  يليتحص تيرضا يها از مؤلفه ياريبا بس
 ليتحل جي). بر اساس نتا3دارند (جدول  يمعنادار
عوامل مؤثر بر افت  نياز ب ام،گام به گ ونيرگرس
آموزش توانسته است به طور مثبت و  طيمح ،يليتحص

و  دياز اسات تيرضا،ياز همكالس تيمعنادار، رضا

 طهي. حديبيني نما را پيش ليتحص طياز مح تيرضا
 د،ياز اسات تيآموزشگر به طور مثبت و معنادار، رضا

 شرفتيپ يابياز ارز تيو رضا لياز تحص تيرضا
آموزش  يمحتوا طهي. ضمن حديبيني نما را پيش يليتحص

 شرفتياز ارتقا و پ تيو رضا لياز تحص تيرضا زين
كند  بيني مي پيش يرا به صورت معنادار يليتحص

  ).4(جدول
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  مورد مطالعه انيدانشجو هيدر كل يليتحص تيرضا يها همؤلفو  يليعوامل مؤثر بر افت تحص نيب يهمبستگ بيضر جينتا :3جدول
 از رضايت  حيطه

  همكالسي
 از رضايت
  اساتيد

 از رضايت
  تحصيل

 ارزيابي از رضايت
  تحصيلي پيشرفت

 و ارتقا از رضايت
  تحصيلي پيشرفت

 محيط از رضايت
  تحصيل

r  P r P r P r P r P r P 
  01/0  11/0  006/0  21/0 002/0 004/009/014/017/0004/016/0 18/0  محيط آموزش

  >001/0  47/0  >001/0  51/0  >001/0  22/0 >001/0 26/0 02/0 14/0  >001/0  22/0 آموزشگر
 >001/0  31/0 >001/0  34/0  91/0  - 007/0 >001/0 23/0  >001/0 21/0 >001/0  23/0  محتواي آموزش

 >001/0  21/0 >001/0  49/0  008/0  19/0 >001/0  25/0  001/0  20/0 >001/0  29/0  خانواده

  04/0  12/0 >001/0  50/0  01/0  12/0 001/0 20/0 006/0 16/0 001/0  18/0  اقتصادي-اجتماعي
  >001/0  24/0  01/0  12/0  >001/0  41/0  >001/0 38/0  >001/0 52/0  >001/0  36/0 فراگير

  
  مورد مطالعه انيدانشجو هيدر كل يليتحص تيو رضا يليگام به گام عوامل مؤثر بر افت تحص ونيرگرس ليتحل جينتا :4جدول

 r R2 Beta T P بينمتعير پيش مدل  ابعاد رضايت تحصيلي

  002/0  13/4  58/0  33/0  58/0 محيط آموزش 1  همكالسيازرضايت
  008/0  13/3  39/0  17/0  41/0 محيط آموزش 1  اساتيدازرضايت

  004/0  33/3  34/0  18/0  42/0 آموزشگر 2 
  >001/0  93/4  46/0  20/0  45/0  محتواي آموزش  1  تحصيل از رضايت

  01/0  95/2  031/0  19/0  38/0  آموزشگر  2  
  03/0  25/2  23/0  32/0  57/0 آموزشگر 1 تحصيلي پيشرفت ارزيابيازرضايت
  02/0  29/2  48/0  23/0  48/0  محتواي آموزش  1  تحصيلي پيشرفت و ارتقا از رضايت
 >001/0  89/4  35/0  23/0  42/0  محيط آموزش  1  تحصيل محيط از رضايت

R2 شده نيتب انسيمقدار وار  
  

  بحث
دانشگاه علوم  انيدانشجو دگاهيدر مطالعه حاضر د

نور شهر اصفهان در خصوص عوامل  اميو پ يپزشك
مورد  ها آن يليتحص تيو رضا يليمؤثر بر افت تحص

 يليبر افت تحص مؤثر يها طهيح قرار گرفت. در يبررس
 طيآموزشگر، مح ر،يفراگ ،يمورد مطالعه (عوامل خانوادگ

) ياقتصاد يو عوامل اجتماع يآموزش يمحتوا ،يآموزش
 يمحتوا يها طهيح يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
عوامل  نيتر مهمآموزشگر را به عنوان  طهيو ح يآموزش

 يدرحال نيا ،ذكر نمودند انيدانشجو يليافت تحصدر 
آموزش را  طينور مح اميدانشگاه پ انياست كه دانشجو

. به ودندذكر نم يليعامل در افت تحص نيتر مهمبه عنوان 
 زيو تفاوت دو دانشگاه و ن يآموزش طيرسد مح مي نظر

 يآموزش يعدم استفاده از تكنولوژ زيامكانات محدود و ن
نور  اميهر درس در دانشگاه پ يمناسب با توجه به محتوا

 دگاهياز د يليگذار بر افت تحصتأثيربه عنوان عوامل 
ذكر شده است. هم سو با  طهيح نيدر ا انيدانشجو

آموزش را به  طيمح زيو همكاران ن يميحاضر نج لعهمطا
 انيدانشجو يلياز عوامل مهم در افت تحص يكيعنوان 

  ). 6و5(ندودنم  ذكر
نقش عوامل مختلف مانند  انيآموزشگر دانشجو طهيح در

استاد با  ياستفاده از اساتيد مجرب، رفتار اجتماع
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دانشجو و قدرت ايجاد احترام متقابل، عدم باال بردن 
ارزش و اهميت رشته توسط استاد، عدم تاكيد بر كيفيت 

عدم تشويق دانشجو به تفكر انتقادي و تحليلي  آموزش،
ي انتخابي استاد با ها تناسب رفرنس عدمد و توسط استا

عوامل در افت  نيتر مهمموضوع تدريس به عنوان 
دهد  مي مطالعات نشان .ذكر نمودند انيدانشجو يليتحص

كه روش تدريس مدرسين، شامل عواملي چون تالش 
مدرسين در تفهيم مطالب درسي، اثر بخشي روش 

 ن،ر بودمحو -تدريس، تأثيرگذاري روش تدريس، فراگير
رعايت نظم و پيوستگي مطالب، ايجاد يادگيري فعال، 

تواند بر  مي و وسايل كمك آموزشي ها استفاده از تكنيك
 ). مطالعه11(مؤثر باشد انيوضعيت تحصيل دانشجو

از  يكيمدرس را  تيفيك زين )Hammond( موندها 
  ). 12(ذكر نموده است انيدانشجو تيعوامل موفق نيتر مهم

 يدانشگاه علوم پزشك انيآموزش در دانشجو يمحتوا
سوم  تيلوونور ا اميدانشگاه پ انيرتبه اول و در دانشجو

عوامل مؤثر بر  يدر بررس زيچشمه ن را كسب نمود. ده
 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

 يليتحص شرفتيعامل را در پ نيتر مهمشهركرد 
  ). 13(دينما مي انيآموزش ب يمحتوا انيدانشجو
 انيدانشجو دگاهياز د ،يآموزش يمحتوا طهيدر ح

و  ها با توانايي يلينامتناسب بودن دروس رشته تحص
 نيتر مهمشغل آينده آنان،  نيي دانشجو و همچنها ارزش

 . ونهانناست طهيح نيدر ا يليعامل افت تحص
)Vanhanen( را  يپرستار انيعامل افت دانشجو زين

). به 14(دينما مي ذكر يآموزش ينامناسب بودن محتوا
 يآموزش يها ستميمتفاوت و س طيرسد مح مي نظر

از جمله  ها دانشگاه رينور با سا اميمتفاوت در دانشگاه پ
  . است انيدانشجو يها تيلووا رييموارد مهم در تغ

از  ريو فراگ ياجتماع-ياقتصاد طيخانواده، مح يها طهيح
 دگاهيدر دتري  نييپا تيلووكه از ا هستند ييها طهيجمله ح

). در مطالعات انجام 15(هستند برخوردار انيدانشجو
مهم ذكر  يافراد امر يليتحص شرفتيدر پ نيشده والد

 يسطح علم يكه دارا ينيشود كه والد مي انيو باند  شده
را دارند  يانتظار نيچن زيبودند از فرزندان خود ن ييباالئ

 نيشوند و ا مي آنها محسوب يبرا يترمناسب يو الگو
كند كه  مي جاديحس را ا نيناخودآگاه در فرزندان ا

و  ندينما يتر بيش خود تالش و كوشش نيهمچون والد
و  ياجتماع طهي). در ح16(را نشان دهندتري  عملكرد موفق

انگيزه اميدواركننده شغلي و اقتصادي،  دمع ياقتصاد
و  يليعدم پايگاه و احترام اجتماعي مرتبط با رشته تحص

موارد افت  نيتر مهم ندهيعدم كسب امنيت شغلي در آ
 نيبود. در ا طهيح نيدر ا انيدانشجو دگاهياز د يليتحص

 روشن و واضح ريو همكاران عدم تصو يميخصوص نج
 يليمؤثر در عملكرد تحص لعوام يكيرا  يشغل ندهياز آ

  ).6اند( ذكر نموده انيدانشجو
و  يليعالقه به رشته تحص دگاهياز د ريفراگ طهيدر ح 

 يليعوامل مؤثر در افت تحص نيتر مهماعتماد به نفس از 
را  انيدانشجو يعلت مشروط زياز مطالعات ن ي. برخاست

به رشته  يعالقگ ياز جمله ب ها آن يفرد اتيخصوص
  ).18و17اند( ذكر نموده يليتحص

 تينمره رضا نياز باالتر يكي يكالساز هم تيرضا طهيح
هر دو دانشگاه كسب نمود. در اين  انيرا در دانشجو
كردند كه  انيو همكاران ب )Stoecker( رابطه، استوكر

علمي و  يها محيطادغام و يكپارچگي دانشجويان در 
دانشگاهي و كنش و واكنش متقابل آنها با همتايان خود، 

 يو ماندگار لييرضايت تحص رين عوامل مؤثر دتر مهم
 ). هلگسن19(شوند مي دانشجويان در دانشگاه محسوب

)Helgesen( نست و )Nesset( كردند كه  انيب زين
رضايت  زانيمي  كننده نييتعامالت اجتماعي دانشجويان تع

در  زياز محققان ن يآنها خواهد بود. گروه ديگر لييتحص
 نيب يمعناداري  هاين خصوص اظهار داشتند كه رابط
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و تعامالت اجتماعي آنها با  انشجوياند لييرضايت تحص
  ).20(دوستان و همتايان خود وجود دارد

 يليتحص تيرضاي  همؤلف نيدوم دياز اسات تيرضا
نمره در  نيانگيم نيتر بيش يبود كه دارا انيدانشجو
كنند كه  مي انيبود. مطالعات ب يعلوم پزشك انيدانشجو

تدريس و مدرس، يعني توانايي مدرس در تدريس،  تيفيك
شناسي، توانايي در  مطالب، وقت انينظم و انسجام در ب

تسلط علمي و شهرت  ران،يفراگيي به سؤاالت گو پاسخ
 لييمدرس، از جمله عوامل مؤثر بر رضايت تحص

و همكاران  )Eom()؛ به عالوه، اوم 21(شود ميمحسوب 
با آنها را از ديگر عوامل  رانيدانش ياددهنده و تعامل فراگ

). شوب 22(برشمردند رانيفراگ لييمؤثر بر رضايت تحص
)Shobe(  بهو همكاران توانايي استاد در احترام گذاشتن 

و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها را از جمله  رانيفراگ
عواملي دانست كه بر نگرش دانشجويان نسبت به استاد 

  ). 23(خواهد گذاشت يها كننده نيياثر تع
رتبه سوم بود، بعد  يكه دارا لييرضايت تحص ابعاد

رضايت دانشجويان از  نييبود. در تب ليرضايت از تحص
ذهني  ابييارزش نيتوان به تناسب بمي ليتحص

متنوع كسب شده  يدانشجويان با تجارب و دستاوردها
 زانيو يا ادراك آنها از م يرياز فرايند ياددهي ـ يادگ

اشاره نمود. در  يريو يادگ ليق انتظاراتشان از تحصتحق
 انيب )Elliott & Shin( و شاين وتياين خصوص، ال

چگونگي ادراك  انگريكنند كه رضايت دانشجويان، ب مي
است؛ بنابراين، هر چه آنها  آنان يريآنها از تجارب يادگ

كسب  يتر مثبتتجارب  يريدر فرايند ياددهي ـ يادگ
 كنند مي يتر بيشاحساس رضايت  لينمايند، هم از تحص

  ).24(يابند مي به ماندن در دانشگاه يتر بيشو هم تمايل 
از ارتقا و  تيرضا ،يليتحص شرفتيپ يابياز ارز تيرضا

از جمله  ليتحص طياز مح تيو رضا يليتحص شرفتيپ
ترين  نييپا يبود كه دارا يليتحص تيابعاد رضا ريسا

در خصوص رضايت از  نينمره بودند. محقق نيانگيم
 انيارزيابي بي  هويو رضايت از ش لييتحص شرفتيپ

اطالعات با  ران،يفراگ يريسنجش يادگي  هويكنند كه ش مي
 يامتحاني از سو يها برگه حيتصحي  هارزشي درحوز

كه رضايت دانشجويان از  شود ميامر مهمي تلقي  د،ياسات
 نيتر كم. دهد ميقرار  تأثيررا تحت  نهيدر اين زم دياسات

بود ضمن  يآموزش طيمرتبط با بعد مح تيرضا زانيم
كه  ددر مطالعه حاضر نشان دا يگروه نيب سهيمقاآن كه 

 نيب طياز مح تيدر رضا يتنها تفاوت معنادار
دانشگاه  انيدو دانشگاه وجود دارد و دانشجو انيدانشجو

در اين  خود دارند. طياز مح يتر كم تينور رضا اميپ
رضايت  نيكه باند  كرده انيرابطه، برخي محققان ب

و اجتماعي  زيكييعلمي، ف طيبا تناسب مح لييتحص
). گايزر و 25(وجود دارد يمعناداري  هدانشگاه رابط

در اين رابطه اظهار  زين )Gizir & Simsek( كيسايمس
 ديتأك ليدانشگاهي، به دل يپويا يها محيطكه در اند  داشته
از  يو ايجاد جو يمنعطف، مشاركت، نوآور نيبر قوان
بقا و دوام اين كه آموزشي، عالوه بر  نفعانيذ نياعتماد ب

 يها توجه به خواسته لي، به دلشود مي نيتضم ستميس
در  زيدانشجويان را ن يمند رضايت زانيآنها، افزايش م

  پي خواهد داشت. 
بر  مؤثرعوامل  نيب يمطالعه حاضر ارتباط معنادار در

ضمن  ،شد دهيد يليتحص تيو ابعاد رضا يليافت تحص
 يليبر افت تحص مؤثرعوامل  يها طهياز ح ياريبسآن كه 
). 26(بودند يليتحص تيمعنادار ابعاد رضا كننده بيني پيش

كنند كه  مي انيب زيمشابه ن ياحسام و ثناگو در مطالعه
 كننده بيني پيشتواند به صورت مؤثر  مي يليافت تحص

باشد. اگر چه در خصوص  انيدانشجو يليتحص تيرضا
مورد مطالعه امكان  يها آن با توجه به ابزاراي  طهيح
   ).27(وجود ندارد سهيمقا
 ليدر تكم كنندگان از شركت يو دقت برخ يهمكار عدم
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 ريسا يعدم بررس نيمورد مطالعه و همچن يابزارها
 يها تياز محدود يليدر افت تحص گذارتأثيرعوامل 

در دو  گيري حجم نمونه مناسب، روش نمونه مطالعه بود.
استاندارد كه در  يها ابزار كارگيري به نيدانشگاه و همچن

از اند  قرار گرفته تأييدو  يمورد بررس ختلفمطالعات م
 ريبا سا سهيجمله نقاط قوت مطالعه حاضر در مقا

  گردد. مي مطالعات محسوب
  

  گيري نتيجه
و  نياول دانشجويانتالش در جهت جلب رضايت 

 يو فرايندها ها ترين گام در بهبود برنامه اساسي
مديران  يشود كه بايستي از سو مي دانشگاهي محسوب

با  .ردين دانشگاهي مورد توجه ويژه قرار گمسؤوالو 

 يكـه در بررسـ رسـد يمطالعه به نظـر مـ جيتوجه به نتا
آموزش،  طيدانشجو، توجه به مح يآموزش تيوضع

. رديمد نظر قرار گ ديآموزش با يآموزشگر و محتوا
 ميمستق تأثيرتواند با  مي عوامل نيتوجه به اآن كه ضمن 

 ينقش مهم انيدانشجو يليتحص تيبر رضا ميمستقريو غ
 انيدر دانشجو ژهيوه ب يدر پشبرد اهداف آموزش

  نور داشته باشد. اميپ يها دانشگاه
  

  قدرداني
 انيدانشجو هيمقاله مراتب سپاس خود را از كل سندهينو

دانشگاه  يپژوهش يها معاونت نيو همچن كننده شركت
 جادينور به سبب ا امياصفهان و دانشگاه پ يعلوم پزشك

  دارد. مي امكان انجام مطالعه اعالم
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Academic Deterioration in Students of Isfahan University of Medical 

Sciences and Payam-e-Noor University 
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Abstract 
 
Introduction: One of the important impacts of academic deterioration is its effect on students’ academic 
satisfaction. This study aimed to compare academic satisfaction and the factors affecting academic 
deterioration among the students of Isfahan University of Medical Sciences and Payam-e-Noor University of 
Isfahan. 
Methods: This study was a descriptive, comparative cross-sectional research. Research population 
consisted of 648 students in different branches of Payam-e-Noor Universities in Isfahan province and 350 
students of Isfahan University of Medical Sciences in 2016. Data collection tools were a questionnaire for 
assessing the factors affecting academic deterioration and student academic satisfaction questionnaire. Data 
were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, Pearson correlation coefficient and stepwise 
linear regression. 
Results: Educational content domain had the highest rank with the mean score of 4±11.62 from the 
viewpoints of medical sciences students. Among the students of Payam-e-Noor University, educational 
environment (4.41±0.32) and instructor (4.20±0.25) had the highest mean score respectively. Comparison of 
the two groups showed that there was a significant difference between the views of the two groups of 
students on the domains of educational environment (t=4.13, P>0.001) and the instructor (t=3.33, 
P=0.003). Comparison of the mean scores and standard deviation of academic satisfaction components 
showed only a significant difference between the two groups regarding satisfaction with the educational 
environment (t=1.88, P=0.03). 
Conclusion: According to the results, it seems that both universities should pay attention to the educational 
status of students, educational environment, instructor and educational content. In addition, attention to 
these factors can have a direct and indirect effect on students’ academic satisfaction, thus playing an 
important role in the advancement of educational goals among the students of universities of medical 
sciences and Payam-e-Noor Universities. 
 
Keywords: Academic satisfaction, academic deterioration, student, medical sciences students, Payam-e-Noor 
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