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چكيده
مقدمه :توانمندسازی دانشجویان و جلوگیری از افت تحصیلی یکی از مهمترین موضوعات دانشگاههای علوم پزشکی است .علل و عواملی
در طول تحصیل دانشجویان ،کیفیت روند یادگیری فراگیران را کاهش میدهد و منجر به افت تحصیلی و مشروطی برخی از آنان میشود.
این مطالعه با هدف بررسی تجارب زیسته دانشجویان مشروطی علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روشها :مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناختی و مروری بر تجربیات زیسته دانشجویان در سال تحصیلی  1397-1398در دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان انجام شد .دادهها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاری و به صورت حضوری و با روش نمونهگیری داوطلبانه
انجام و بر اساس روش تحلیل محتوا به صورت دستی تجزیه و تحلیل شد.
نتايج :در مجموع  31دانشجوی مشروطی تا رسیدن به اشباع نظری دادهها مصاحبه شدند .در تجزیه و تحلیل مصاحبهها ،در مجموع 131
کد باز 30 ،کد محوری و  5کد گزینشی به دست آمد .بیشترین تعداد عوامل افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان در کد گزینشی عوامل
فردی قرار گرفت .سایر عوامل افت تحصیلی در  4کد گزینشی محیط آموزشی ،عوامل روانشناختی ،عوامل مرتبط با خانواده و جامعه ،عوامل
مرتبط با اساتید بود .متداولترین کدهایی که دانشجویان به آنها اشاره کردند عبارتند از :عدم انگیزه ،حواس پرتی ،مشکالت مالی،
سختگیری استاد ،روحیه افسرده ،ناامیدی از مشاغل آینده ،ناتوانی والدین و اعتماد به نفس پایین.
نتيجهگيري :با توجه به علل و زمینههای مختلف مؤثر در ایجاد افت تحصیلی ،داشتن دیدگاه یکپارچه و جامع از سوی نظام آموزشی و
خانوادهها در برخورد با مسأله افت تحصیلی ضروری است.
واژههاي كلیدي :افت تحصیلی ،دانشجویان علوم پزشکی ،پدیدارشناسی ،تجربه زیسته
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مقدمه
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تحصیلی میتواند به عنوان معیاری جهت سازگاری فراگیر
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از آن به عنوان آسیب آموزشی نـام بـرد و در زمـرهی با

آیت سهرابی و همکاران

تجربه زیسته دانشجویان مشروطی علوم پزشکی از افت تحصیلی

مشکالت عمده در كیفیت مراكز آموزش عالی كشور

بیشتر در افت تحصیلی تأثیرگذار بوده است( .)9یافتههای

محسوب میشود كه به دلیل اتالف وقت و هزینههای جاری

یک پژوهش مقطعی كه نظرات دانشجویان را پرسیده است

و ایجاد مشکالت روانی و اجتماعی برای دانشجویان از

نشان داد كه توجه بیشتر به برنامه درسی ،عوامل مرتبط

اهمیت زیادی برخوردار بوده و عدم كنترل آن موجب پایین

با مربی و محیط یادگیری میتواند از افت تحصیلی

آمدن سطح علمی و كارایی كشور در آینده خواهد شد(.)2

دانشجویان جلوگیری كند(.)10

تقریباً  25درصد از جمعیت جوان در معرض شکست

بنابراین بررسی علل و عوامل افت تحصیلی با در نظر گرفتن

تحصیلی و دیگر مشکالت رفتاری متعاقب آن هستند و بر

تحمیل هزینههای زیاد به فرد ،خانواده ،نظام آموزشی و

اساس پژوهشهای انجام شده حدود  12درصد از

جامعه و پیامدهای روانشناختی جبرانناپذیر آن بر افراد

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در طی دوران

اهمیت دارد .ناكافی بودن اقدامات مشاورهای مؤثر بر بهبود

تحصیل خود حداقل یک ترم مشروط میشوند(.)3

وضعیت تحصیلی این دانشجویان و شناسایی علل و عوامل

افـت تحـصیلی دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت خاصی

اثرگذار بر آن از مهمترین اولویتهای نظام آموزشی به طور

برخوردار است .زیرا اگر یک فارغالتحصیل حیطـه علـوم

عام و نظام آموزش پزشکی به طور خاص باید باشد .بر این

پزشـکی دارای معلومــات مناســب دانــشگاهی نباشــد بــه

اساس ،با وجود مطالعات گسترده در خصوص افت

علــت حساسیت شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعـه،

تحصیلی ،بر مبنای جستجوهای انجام گرفته محققان در

ایـن مشکل به صورت بحرانیتری خـود را نـشان میدهد(.)4

منابع معتبر علمی ،پژوهشی كه بر مبنای نظر دانشجویان و

در بررسی سامانه الکترونیک معاونت آموزشی دانشگاه

بررسی تجارب زیسته آنان درباره علل افت تحصیلی

علوم پزشکی اصفهان تعداد  323نفر ( %4/5كل دانشجویان)

دانشجویان علوم پزشکی در ده سال گذشته انجام شده

در نیمسال اول سال تحصیلی  97-98مشروط شدند .این

باشد ،یافت نشد .تنها در یک مطالعه دیدگاه دانشجویان

آمار در دانشجویان داروسازی به  %9/5میرسید .در

معرفی شده به كمیته موارد خاص دانشگاه در خصوص علل

تحقیقی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان پیشنهاد شده كه

افت تحصیلی به این روش بررسی شده بود .عالوه بر این،

با استفاده از درخت ردهبندی افت تحصیلی را در

با تغییر بافت ،فرهنگ و تغییر شیوه زندگی جامعه و

دانشجویان پیشبینی نموده و از ابتدا برای كاهش افت

خصوصاً جوانان ،بررسی مستمر علل افت تحصیلی و

تحصیلی در این افراد مداخله كرد( .)5در مطالعهای در سال

برنامهریزی برای رفع آنها ضروری است .همچنین این

 1399تمهای ناتوانی در مدیریت عاطفه ،مدیریت نکردن

موضوع دغدغه مهم شورای آموزشی و كاركنان نظام

زمان و نظارت و ارزشیابی نامناسب استادان بیشترین

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است .بر این

فراوانی و اهمیت را در افت تحصیلی دانشجویان

اساس ،پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال كه

داشتهاند( .)6یافتههای پژوهش دیگری مشخص كرده كه

علل مشروطی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان در شرایط

انجام فعالیتهای فوق برنامه توسط دانشجویان از علل افت

فعلی با محوریت بررسی تجربه زیسته یادگیرندگان

تحصیلی و یا پیشرفت تحصیلی نیست( .)7نبود دورنمای

(دانشجویان) ،چیست ،انجام گرفت .این پژوهش بخش

آینده شغلی مطلوب در دانشجویان ،نقشی اساسی در افت

نخست یک مطالعه سه مرحلهای است و مبنای تهیه بسته

تحصیلی آنها ایفا میكند .همچنین ساختار اقتصادی موجود

مشاورهای ویژه دانشجویان مشروطی علوم پزشکی خواهد

در جامعه و نبود امکانات شغلی و سرمایه نیز عالوه بر

بود.

بیانگیزگی تأثیرگذار است( .)8در مطالعهای كه بر روی
دانشجویان دانشکده پزشکی كربال انجام گرفت،

روشها

دانشجویان ،عدم مدیریت زمان ،روشهای نامناسب تدریس

در این پژوهش به بررسی تجربه دانشجویان رشتههای
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از سوی دیگر ،افت تحصیلی ( )Academic failureیکی از

اساتید و كم عالقگی به مطالعه را عواملی میدانستند كه

آیت سهرابی و همکاران

تجربه زیسته دانشجویان مشروطی علوم پزشکی از افت تحصیلی

مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از افت تحصیلی خود

زمان مصاحبه با هر دانشجو  20تا  40دقیقه و در یک

و با تمركز بر روی علتهای افت تحصیلی از منظر آنان

جلسه انجام گرفت .به منظور جمعآوری دادهها از مصاحبه

پرداخته شده است .روش مورد استفاده در پژوهش حاضر،

نیمهساختار یافته و عمیق استفاده شد .در شروع مصاحبه

پدیدارشناختی ( )Phenomenologyبه روش توصیفی است.

سوابق تحصیلی و نمرات دانشجو در ترمهای گذشته از

روش پدیدارشناختی كه یک رویکرد كیفی است ،به بررسی و

طریق نرمافزار سما كه یک نرمافزار مدیریت آموزشی

ادراک و تفسیر معنا و مفهوم پدیدهای از دیدگاه افراد متعددی

است با حضور دانشجو بررسی شد .این كار ضمن

پرداخته میشود كه آن افراد رویداد موردنظر را تجربه

مستندسازی سوابق دانشجو ،شرایط را برای شروع

كردهاند .اصطالح ًا به این تجربه ،تجربه زیسته ( lived

مصاحبه هدفمند آماده میكرد .مصاحبه با یک سؤال

 )experienceمیگویند( .)11پدیدارشناسی توصیفی شامل

مبنی بر تجربه آنان از موضوع افت تحصیلی شروع میشد

سه بخش درک مستقیم ،تجزیه و تحلیل اطالعات و توصیف

و سپس سؤاالت اكتشافی برای تشویق شركت كننده و

آنان است( .)12این روش با استفاده از روش هفت مرحلهای

تعمیق بخشیدن به اطالعات پرسیده میشد .سؤال ابتدایی

كالیزری انجام میگردد(.)13
جامعه هدف پژوهش حاضر دانشجویان مشروطی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول و دوم سال 1397-98
بودند كه معدل ترم آنان در این سال تحصیلی در یک ترم و
یا بیشتر ،از  12كمتر بود و نامه اخطار مشروطی را از
معاونت آموزشی این دانشگاه دریافت كرده بودند .روش
نمونهگیری پژوهش ،هدفمند و روش كار به این صورت

و كلی مصاحبه این بود" :شما فکر میكنید به چه دلیل یا
دالیلی دچار افت تحصیلی و مشروطی شدید؟ چه عواملی
در این خصوص نقش داشت؟ هرچه در این رابطه به
ذهنتان میآید میتوانید بیان كنید" .در حین مصاحبه با
سؤاالتی از قبیل" :آیا فکر میكنید علت دیگری نیز در ایجاد
افت تحصیلی خود و یا دوستان دانشجویتان تأثیر داشته
است؟"سعی میشد جریان مصاحبه به پیش رود.

نامهای از دانشکده مربوطه دریافت میكردند و از مشروط

نمرات كمتر از حد الزم آورده بود میشد و از دانشجو

شدن (معدل پایینتر از  )12در ترم قبل مطلع میشدند .در

خواسته میشد كه اگر توضیحی راجع به مردود شدن در

نامه قید شده بود كه برای گرفتن مشاوره به مركز مشاوره

آن دروس داشت بیان نماید .در انتهای مصاحبه از دانشجو

دانشجویان در اسرع وقت مراجعه نمایند .دانشجویان برای

خواسته میشد نکات تکمیلی در خصوص بحث خود راجع

استمرار آموزش نیاز به اعالم نظر مركز مشاوره مبنی بر

به عوامل افت تحصیلی را بیان نماید .در حین مصاحبه

حضور دانشجو به آن مركز داشتند .لذا اكثر دانشجویان به

یادداشتبرداری میدانی انجام شد .در نهایت نکات اصلی

مركز مشاوره مراجعه نمودند و در مركز مشاوره دانشجو

یادداشتبرداری شده با دانشجو مرور میشد و اگر

به پژوهشگر ارجاع داده میشد .از بین این دانشجویان به

دانشجو مطالب را تأیید میكرد ،مصاحبه پس از تشکر از

ترتیب حضور تا اشباع دادهها مصاحبه به عمل آمد .تعداد

همکاری دانشجو به اتمام میرسید .میانگین مدت زمان هر

نمونه در این مطالعه بر اساس اشباع دادهها و عدم ارائه

مصاحبه  45دقیقه بود .سپس موارد ضبط شده طی چند

اطالعات جدید به عنوان شاخص كفایت مطالعات كیفی31 ،

نوبت بررسی شد و همه گفتهها به صورت كتبی نوشته

نفر بود .تنها كسانی كه تمایل به مصاحبه نداشته و یا در

شده و با گفتههای اصلی در چند مرحله و توسط دو

زمان مصاحبه تعیین شده با وجود پیگیریهای فعال تلفنی

پژوهشگر تطبیق داده شد .موارد مهم و مرتبط با موضوع

به مركز مشاوره مراجعه نمیكردند از مطالعه حذف

و مفاهیم فرموله ( )formulated meaningsجداسازی و

میشدند.

كدهای باز توسط پژوهشگران استخراج گردید .در این

مکان مصاحبه یکی از اطاقهای مناسب مركز مشاوره بود

مرحله با كنارهم چیدن كدهای باز مرتبط تعداد محدودتری

كه محیط آرام و امنی برای مصاحبه فراهم میشد .مدت

كدهای محوری و سپس با تلفیق آنها كدهای گزینشی به
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بود كه دانشجویان مشروطی كه در ابتدای نیم سال جدید

با توجه به نرمافزار سما اشارهای به واحدهای دانشجو كه

آیت سهرابی و همکاران

تجربه زیسته دانشجویان مشروطی علوم پزشکی از افت تحصیلی

دست آمد.

مثالً گفتههای این فرد پس از بررسی مسایل دانشجویان

در مرحله پایانی برای تأمین معتبر بودن ،دادهها به شركت

دیگر و حذف تکرارها در كدهای محوری اختالالت جسمی

كنندگان مطالعه ارائه شد و آنها صحت یافتهها و نوشتهها

روانی ،آینده شغلی مبهم زیر مجموعه كد گزینشی عوامل

و هماهنگی یافتهها با تجارب خود را بررسی و اظهارنظر

فردی افت تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی ،بیانگیزگی و

كردند .در ضمن یکی دیگر از پژوهشگران این تطبیق را

اهمالكاری دانشجو زیر مجموعه كد گزینشی عوامل

مجدداً بررسی كرد .با توجه به این كه پژوهشگر از كاركنان

روانشناختی و آگاهی كم از مقررات آموزشی در زیر

معاونت آموزشی و همکار مركز مشاوره است ،به طور

مجموعه عوامل محیط آموزشی ،بیماری نزدیکان و مسائل

روزمره با موارد افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان در

مالی خانواده زیر مجموعه عوامل مرتبط با خانواده و

تماس بوده و آشنایی كامل با وضعیت تحصیلی

جامعه جای گرفت.

دانشجویان داشت و برقراری ارتباط با دانشجو امکانپذیر

به منظور رعایت اصول اخالقی به دانشجو اطمینان داده

بودو دانشجویان پذیرای مصاحبه با پژوهشگر بودند.

میشد كه اصول رازداری در پژوهش رعایت شده و

رسیدگی به افت تحصیلی از اصول كار حرفهای و

مشخصات وی نزد پژوهشگر محرمانه خواهد ماند .در

عالقهمندی پژوهشگر بوده و به ابعاد مصاحبه تسلط كافی

ضمن هر زمان كه وی بخواهد میتواند از شركت در

وجود داشت .این موضوع و همچنین حفظ مستندات

مطالعه انصراف دهد.

پژوهش عواملی برای تضمین قابلیت تأیید مطالعه هستند.

نتايج

به عنوان مثال مشاركت كننده بیستم در مصاحبه نقل كرده

 31دانشجو ( 16دانشجوی پسر و  15دانشجوی دختر) از

كه" :ترم پیش ترم اول بودم .پدرم اول ترم سکته كرد و
اول ترم یک ماه و نیم نبودم .هم كار میكردم و هم باال سر
پدرم بودم .كارم نقاشی دیواری بود و پیش یک استاد كار
میكنم .باید خرج خودم را در بیارم .هنوز هم با دانشگاه
آدابته نبودم .سه درسم را به دلیل شركت كمتر در كالس،
استاد گفت كه در امتحان شركت نکن .من چیزی
نمیدونستم كه چکار كنم .یکی از درسهایم را با خودكار
پر كردم و كامپیوتر تصحیح نکرد و صفر رد كرد .من یکی
از دالیل افت تحصیلیام بدلیل تنبلی هست .جوونا درگیری
فکری دارن .مثال خود من فکر آینده ام و با توجه به رشته
ام انگیزهای ندارم .سه سال كنکور دادم و داغون شدم و
نهایت امر رشته .......قبول شدم .هر چند دوست داشتم كه
رشته بهتری قبول بشم .حال خوبی هم نداشتم و خلقم
افسرده است .با بقیه كمترارتباط دارم .ترم اول با شرایط
و مقررات دانشگاه آشنا نبودم مثال نمیدونستم حذف
اضطراری یعنی چه ؟" در این مصاحبه موارد مهم بیماری

آینده شغلی مبهم ،بیماریها و اختالالت روانی جسمی.

پدر ،آشنا نبودن با قوانین دانشگاه ،تنبلی ،مشکل اقتصادی

به عنوان مثال مشاركت كننده هفتم در مصاحبه این گونه

خانواده ،خلق افسرده بود .این موارد با خود دانشجو و

بیان كرده" :ما دانشجویان شب امتحانی هستیم و من تا
روزهای آخر ترم دروس را مرور نمیكنم" .این بیان به

كدهای باز و كدهای محوری و گزینشی انتخاب میشد.

عنوان یک كد باز مطالعه شب امتحانی در زیر مجموعه كد
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شركت داشتند .بیشترین شركتكنندگان از دانشکده
داروسازی ( 9نفر) و كمترین تعداد از دانشکده مدیریت و
اطالع رسانی پزشکی ( 1نفر) بود.
مجموع كدهای باز مربوط به پدیده افت تحصیلی كه توسط
دانشجویان تجربه شده و در مصاحبه مطرح شد131 ،
مورد بود .كدهای باز اولیه تبدیل به  30كد محوری شد و
كدهای محوری در  5كد گزینشی طبقهبندی گردیدند .این
كدهای گزینشی عبارتند از )1 :عوامل فردی افت تحصیلی،
 )2عوامل روانشناختی افت تحصیلی )3 ،عوامل محیط
آموزشی افت تحصیلی )4 ،عوامل خانوادگی و اجتماعی
افت تحصیلی و  )5عوامل مرتبط با استاد
این كدهای محوری در زیر مجموعه كد گزینشی عوامل
فردی افت تحصیلی بودند :روش مطالعه نادرست ،تمركز
ناكافی ،تفکرات غلط در اخذ واحد ،واحدگیری نامناسب،
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سپس با گفتههای دانشجویان دیگر تطبیق داده میشد و

 8دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مطالعه

آیت سهرابی و همکاران

محوری روش مطالعه نادرست و كد گزینشی عوامل فردی
افت تحصیلی جای گرفته است.
دومین كد محوری از نظر دانشجویان مشروطی عوامل
روانشناختی است .عوامل روانشناختی افت تحصیلی شامل:
غم غربت ،فرسودگی تحصیلی ،بیانگیزگی تحصیلی،

تجربه زیسته دانشجویان مشروطی علوم پزشکی از افت تحصیلی

زیر مجموعه كد گزینشی مرتبط با استاد جای گرفتند.

مشاركت كننده شماره نوزده ذكر میكرد كه" :اساتید ما
رشته پزشکی را تو سرما میزنند و میگویند كه حاال رشته
شما خیلی مهم نیست و یادگیری این مطالب خیلی هم برای
شما الزم نیست ".این موضوع برای دانشجوی رشته

اهمالكاری دانشجو ،خودكارآمدی ضعیف و رشته

غیرپزشکی كه با دانشجویان رشته پزشکی در یک دانشکده

تحصیلی نامناسب .هرچند این عوامل با عوامل فردی افت

تحصیل میكند اتفاق افتاده است .در یک بررسی كلی از

تحصیلی قرابت دارد ولی به دلیل درگیر كردن سالمت روان

بین تمام مصاحبههای صورت گرفته این موارد بیشتر

دانشجویان در یک كد محوری مستقل جای گرفت.

تکرار شده است :خلق افسرده ،استاد سختگیر ،ناامیدی از

كد گزینشی عوامل مرتبط با محیط آموزشی افت تحصیلی

آینده شغلی ،اجبار داشتن به انجام كار حین تحصیل به

شامل :برخورد نامناسب در محیط دانشگاه ،قوانین

دلیل وضعیت اقتصادی بد ،حواسپرتی ،نداشتن روش

آموزشی نامناسب ،مشکل فرایندهای آموزشی ،دشواری

مطالعه مناسب و جو ارتباط بین دختران و پسران در

دروس ،مشاوره تحصیلی نامناسب ،ارتباطات بین فردی

دانشگاه.

جدید در دانشگاه ،آگاهی كم از قوانین آموزشی ،فرایندهای
غیر آموزشی بود.

بحث

مشاركت كننده یازدهم اشاره میكرد كه" :من با افرادی در
ال
ال با هم سازگار نیستیم .قب ً
خوابگاه سکونت دارم كه اص ً
در خانه خودمان زندگی میكردم و یک شب هم بیرون از
خانه نبودم"و یا "به دانشگاه كه آمدیم دختر و پسرها

پنج كد گزینشی عوامل تأثیرگذار شامل عوامل فردی،

باهماند و من از این كه نتوانستم و نخواستم مثل بقیه باشم

عوامل روانشناختی ،عوامل مرتبط با خانواده ،عوامل

این مطالعه با هدف بررسی تجربه زیسته دانشجویان
مشروطی دانشگاه علوم پزشکی و با روش پدیدارشناختی
انجام شد.

و تنها شدنم باعث ناراحتیام شد" .از طرفی مشاركت كننده
پنجم اعتقاد داشت كه با هم بودن دخترها و پسرها
خصوصاً در این سنین جوانی جاذبههایی داشته كه باعث
كم شدن تمركز من شده و كمتر به درس خواندن
میپردازم".

اجتماع) طبقهبندی كرده است همخوان است( .)14بیشترین

كد گزینشی عوامل خانوادگی و اجتماعی شامل كدهای

و پر اهمیتترین علل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه

محوری :رفتار نامناسب خانواده ،اختالفات والدین ،بیماری

بیرجند عبارت بود از :ناتوانی در مدیریت عاطفه ،مدیریت

نزدیکان ،مشکالت ازدواج ،فقر مالی ،تعامل ناصحیح

نکردن زمان و نظارت و ارزشیابی نامناسب استادان(.)6

خانواده ،تضییع زمان مطالعه بود .مشاركت كننده هیجدهم

این عوامل در دو بخش از یافتههای تحقیق حاضر یعنی

مرتبط با محیط آموزشی و عوامل مرتبط با استاد به دست
آمد .این یافته با تحقیق رامبرگر ( )Rumbergerكه علل افت
تحصیلی را در دو بخش مسائل فردی و مسائل زمینهای
(مشکالت ساختار آموزشی ،خانوادگی و خصوصیات

آموزش داده نمیشود .تعداد قابل توجهی از دانشجویان

دانشجو را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

روش مطالعه مشخصی نداشتند .روش مطالعه نادرست،

كدهای محوری دیدگاهها و مشخصات اساتید ،فرآیند

تمركز ناكافی ،تفکرات غلط در اخذ واحد و واحدگیری

تدریس استاد ،فرآیند تعامل نامناسب استاد و دانشجو در

نامناسب كدهای مورد اشاره دانشجویان بود كه به
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متأسفانه در نظام آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
مهارتهای مطالعه و یادگیری صحیح در هیچ زمانی
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كه از اضطراب رنج میبرد بیان میكرد كه "شب امتحان
پدرم كه دچار مشکالت روحی بعد از جنگ بوده و تحت
درمان است ،من و مادرم را شب از خانه بیرون انداخته
است ".این سطح از آسیب میتواند عملکرد تحصیلی

عوامل فردی و عوامل مرتبط با استاد جای گرفته است.

آیت سهرابی و همکاران

تجربه زیسته دانشجویان مشروطی علوم پزشکی از افت تحصیلی

مهارتهای مطالعه و یادگیری مرتبط میشود.

پاسخ نگرفته به آزمون و خطا میسپارد .عواملی این چنین

در خصوص آینده شغلی نیز روشنگری انجام نمیشود.

هم تکراری و هم قابل پیشبینی است و برای پیشگیری از

دانشجویان به تجربه و به تدریج اطالعاتی صحیح یا غلط

آن امکان برنامهریزی وجود دارد.

در مورد آینده شغلی كسب میكنند .در مواردی سیستم

اساتید نقش مهمی در شکلگیری شخصیت علمی دانشجویان

آموزشی یا اساتید از طریق تخریب آینده شغلی رشته

ایفا میكنند .چهارمین دسته علتها عوامل مرتبط با اساتید

تحصیلی خاصی ،اثر عکس بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

بیان شده است .دیدگاهها و مشخصات اساتید ،فرآیند تدریس

داشتهاند .در مطالعهای رابطه مستقیم بین پذیرش آینده

و ارزشیابی استاد و فرآیند تعامل نامناسب استاد و دانشجو،

شغلی و انگیزه تحصیلی بررسی و بین آنها همبستگی مثبت

كدهای محوری این بخش هستند.

دیده شده است(.)15

استاد عالوه بر الگو بودن برای دانشجویان میتواند با

اختالالت و بیماریهای جسمی و روحی در تعدادی از

روشهای آموزشی وارزشیابی استاندارد و آگاهسازی

دانشجویان وجود دارد و بعضی از دارو استفاده میكنند.

دانشجویان ،هم دانشجویان را برای دستیابی به هدف

نکتهای كه میتوان در خصوص این افراد مطرح كرد این

درسی یاری نماید و هم اضطراب بیش از حد دانشجویان

است كه آیا این افراد از فیلترهای خاصی نباید عبور كنند

رادر مقوله علم آموزی و یادگیری كاهش دهد تا بازدهی

تا انتخاب درستی برای پذیرش دانشجویان علوم پزشکی

آنان افزایش دهد .در یک مطالعه مقطعی از دید دانشجویان

صورت گیرد؟آیا این افراد توان اتمام دروس رشتههای

ویژگیهای استاد خوب به ترتیب اهمیت شامل دانش،

علوم پزشکی را دارند؟ آیا نباید برای ورود به رشتههای

شخصیت ،ارتباطات ،روش تدریس ،ارزشیابی ،اخالق

علوم پزشکی گزینش خاصی صورت گیرد تا این افراد با

میشد( .)17نکته اینجا است كه دانشجویان دانش را از

توانمندی مسیر تحصیل را سپری نمایند؟ اینها سؤاالتی

شخصیت واخالق بیشتر مورد توجه قرار دادند .زیر

است كه بیپاسخ مانده است و فعالً با آزمون كنکور همه

مجموعه عوامل مرتبط با استاد  4كد محوری كه در مطالعه

پذیرفته شدگان كنکور بدون گزینش وارد رشتههای علوم

ما به دست آمد گویای همین نکات هستند .در بخش فرایند

پزشکی میشوند.

تدریس وارزشیابی سختگیری اساتید بیشترین تعداد

در این مطالعه پس از عوامل فردی ،علل افت تحصیلی در

تکرار شده را نشان میداد .این مقوله میتواند نشان دهنده

محیط آموزشی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده

حجم زیاد و سختبودن دروس و یا همخوان نبودن اهداف

است .گذار از محیط بسته دبیرستان به محیط باز دانشگاه

درسی تعیین شده در برنامه درسی با برنامه ارزشیابی

و تغییر سبک تحصیلی چالشهای گوناگونی را به دنبال

همان درس باشد.

دارد.

در

مطالعهای

كیفی

انعطافناپذیری ،نظری بودن درسها (بیشتر ذهنی یا

كنندگان در مطالعه عوامل متعددی ذكر میشد و به ندرت

تجربی بودن) و عدم سازگاری با محیط جدید از عوامل

علت افت تحصیلی خود را یک عامل میدانستند.

سازمانی افت تحصیلی گزارش شده است( .)16آنچه كه

در مجموع علل فردی بیشترین علل افت تحصیلی را شامل

دانشجویان تجربه كردهاند نشان از فاصله وضعیت

میشود ولی بیشتر مشاركت كنندگان از تأثیر چندین عامل

موجود ،وضعیت مطلوب و آشنایی كم با قوانین است .به

بر افت تحصیلی خود سخن گفتهاند(.)18

عنوان مثال در بدو ثبت نام دانشجویان جلسه چهره به

بر اساس یافتههای این مطالعه پیشنهاد میشود

چهره یا در گروههای كوچک برای توجیه و آمادهسازی

پژوهشگران در مطالعات بعدی بر روی هر كدام از كدهای

دانشجویان جهت تطبیق بهتر با محیط آموزشی وجود

گزینشی تحقیقات گستردهتری انجام دهند .همچنین نتایج

ندارد .دانشگاه صرفاً به یک اجتماع یک روزه در شرایط

این مطالعه توسط كاركنان آموزشی و مشاورهای مطالعه

نامناسب اكتفا كرده و دانشجو را با فکری پر از سؤاالت

و در اصالح فرایندهای آموزشی و مشاورهای به عنوان
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در دانشگاه كاشان،

هرچند كه باید ذكر كرد كه در صحبت بسیاری از مشاركت

تجربه زیسته دانشجویان مشروطی علوم پزشکی از افت تحصیلی

آیت سهرابی و همکاران

نتيجهگيري

نظر صاحبان فرایند و ذینفعان اصلی مورد بهرهبرداری

 كد گزینشی نشان دهنده تأثیر5 بر اساس یافتههای فوق

 این پژوهش مبنای طراحی بسته مشاورهای قرار.قرار گیرد

عوامل مختلف بر افت تحصیلی دانشجویان بود و برای

گرفته است كه برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان

پیشگیری و یا كاهش افت تحصیلی باید به این عوامل توجه

.این دانشگاه به كار گرفته خواهد شد

 در حالی كه فقط یک كد گزینشی به عوامل فردی.كرد

پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بوده است كه میتوان

 كدهای گزینشی دیگر نیز در افت تحصیلی،اشاره داشت

به موضوع تعمیمپذیری اشاره كرد كه استفاده از نتایج باید

.تأثیر داشته است

باتوجه به این كه این مطالعه فقط با مشاركت دانشجویان
. صورت گیرد،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته

قدرداني
این مطالعه مرحله اول از یک مطالعه سه مرحلهای در قالب
پایاننامه دكتری پژوهشگر اول است كه از قبل انجام
 را از162284039  كد تحقیقاتی و كد اخالق شماره،مطالعه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) دریافت
.كرده است
از همکاران مركز مشاوره و معاونت آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان بابت همکاری گسترده برای انجام

،با توجه به عوامل افت تحصیلی در كدهای گزینشی مختلف
الزم است كه به علل افت تحصیلی دانشجویان دقت نظر
بیشتری شود و با توجه به علل و عوامل از دیدگاه
 برای هر بخش از علتها هم پژوهشهای،دانشجویان
عمیقتری صورت گیرد و هم برنامهریزی منسجم و دقیقی
)در معاونتهای آموزشی و دانشجویی (مركز مشاوره
 درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه و حتی وزارت بهداشت
.برای كاهش افت تحصیلی دانشجویان صورت گیرد

.این تحقیق سپاسگزاریم
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The lived experience of conditional medical students from academic
failure: A phenomenological study
Ayat Sohrabi1, Ali Mehdad2, Ahmad Sadeghi3, Asghar Aghaei4
Abstract
Introduction: Empowering students and preventing academic failure is one of the prominent issues for
medical students. Causes and factors during students' studies reduce the quality of students' learning process
and leads to academic and conditional dropout of some students. This study sought to investigate these factors
from the view of Isfahan medical students.
Methods: This qualitative study was conducted with a phenomenological approach and a review of the lived
experiences of probationary students in the academic years 2018-2019 at Isfahan University of Medical
Sciences. Data were collected using semi-structured interview individually in writing and by voluntary
sampling method and based on content analysis strategy were analyzed manually.
Results: A total of 31 probationary students were interviewed until the theoretical saturation of the data was
reached. As to the analysis of the interviews, a total of 131 open codes, 30 pivotal codes and 5 selective codes
were obtained. The highest number of factors of academic failure from the views of students were placed in
the selection code of individual factors. Other factors of academic failure were in 4 selection codes of
educational environment, psychological factors, factors related to family and community, factors related to
professors. The common codes cited by students are as follows: lack of motivation, distraction, financial
difficulties, teacher rigor, depressed mood, frustration with future careers, parental incompetence, and low
self-esteem.
Conclusion: Considering the causes and different areas that are effective in creating academic failure, it is
necessary to have an integrated and comprehensive view of education authorities and families in dealing with
the issue of academic failure.
Keywords: academic failure, students, medical sciences, Phenomenology, Lived experience
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