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 مقاله پژوهشی 

 

 کی ،یلیاز افت تحص یعلوم پزشک یمشروط انیدانشجو ستهیتجربه ز
 شناسانهداریمطالعه پد

 
 یی، اصغر آقایاحمد صادق ،*مهداد یعل ،یسهراب تیآ

 

 

 چكيده

 یاست. علل و عوامل یعلوم پزشک یهاموضوعات دانشگاه نیتراز مهم یکی یلیاز افت تحص یریو جلوگ انیدانشجو یتوانمندسازمقدمه: 

. شودیم آناناز  یبرخ یو مشروط یلیو منجر به افت تحص دهدیرا کاهش م رانیفراگ یریادگیروند  تیفیک ان،یدانشجو لیدر طول تحص
 انجام شد.اصفهان  یعلوم پزشک مشروطی انیدانشجو تجارب زیسته یبررسهدف  با مطالعه نیا

در دانشگاه  1397-1398 یلیدر سال تحص انیدانشجو ستهیز اتیبر تجرب یو مرور یدارشناختیپد کردیحاضر با رو یفیمطالعه کها: روش

داوطلبانه  گیریو با روش نمونه یو به صورت حضور یساختار مهیها با استفاده از روش مصاحبه ناصفهان انجام شد. داده یعلوم پزشک
 شد. لیو تحل هیتجز یبه صورت دست محتوا لیانجام و بر اساس روش تحل

 131در مجموع  ،هامصاحبه لیو تحل هیها مصاحبه شدند. در تجزداده یبه اشباع نظر دنیتا رس یمشروط یدانشجو 31در مجموع نتايج: 

عوامل  ینشیدر کد گز انیدانشجو دگاهیاز د یلیتعداد عوامل افت تحص نیترشیبه دست آمد. ب ینشیکد گز 5و  یکد محور 30 ،کد باز
عوامل  ،عوامل مرتبط با خانواده و جامعه ،یعوامل روانشناخت ،یآموزش طیمح ینشیگز کد 4در  یلیافت تحص املعو ریقرار گرفت. سا یفرد

 ،یمشکالت مال ،یحواس پرت ،زهیبه آنها اشاره کردند عبارتند از: عدم انگ انیکه دانشجو ییکدها نیتربود. متداول دیمرتبط با اسات
 .نییو اعتماد به نفس پا نیوالد یناتوان ،ندهیاز مشاغل آ یدیناام ،فسردها هیروح ،استادگیری سخت

و  ینظام آموزش یو جامع از سو کپارچهی دگاهیداشتن د ،یلیافت تحص جادیدر ا مؤثرمختلف  یهانهیبا توجه به علل و زمگيري: نتيجه

 است. یضرور یلیها در برخورد با مسأله افت تحصخانواده

 

 ستهیتجربه ز ،یدارشناسیپد ،یعلوم پزشک انیدانشجو ،یلیافت تحصهاي كلیدي: واژه
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  مقدمه
 ترین وافت تحصیلی نه تنها یکی از قدیمی مسأله

توان تـرین مشـکالت آموزشـی اسـت، بلکه میشدهشناخته

                                                 
و  یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس (،اریدانش)مهداد  یدکتر علنویسنده مسؤول:  *

. رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیعلوم ترب
amahdad@khuisf.ac.ir 

 ،یتیو علوم ترب یمشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناس یدکتر یدانشجو ،یسهراب تیآ

. رانیراسگان(، اصفهان، اواحد اصفهان )خو ،یدانشگاه آزاد اسالم

(sohrabi.a.a@gmail.com؛) گروه مشاوره، دانشکده  (،اریدانش) یدکتر احمد صادق

 با یهنـام بـرد و در زمـر یآموزش بیاز آن به عنوان آس
 تیتـرین مشـکالت آموزشی محسوب كرد. موفقاهمیـت

 ریفراگ یجهت سازگار یاریعنوان مع به تواندیم یلیتحص
 .(1)در نظر گرفته شود ندهیآ تیو موفق یزشآمو طیبا مح

. رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یتیو علوم ترب یروانشناس

(aghaeipsy@gmail.com ؛)دانشکده  ،یگروه روانشناس (،استاد) ییدکتر اصغر آقا

 .رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یروانشناس

(sadeghi22@gmail.com) 

 29/4/1400، تاریخ پذیرش: 26/4/1400، تاریخ اصالحیه: 21/1/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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از  یکی( Academic failure) یلیافت تحص گر،ید یاز سو
كشور  یمراكز آموزش عال تیفیمشکالت عمده در ك

 یجار یهانهیاتالف وقت و هز لیكه به دل شودیمحسوب م
از  انیدانشجو یبرا یو اجتماع یمشکالت روان جادیو ا
 نییبرخوردار بوده و عدم كنترل آن موجب پا یادیز تیاهم

 .(2خواهد شد) ندهیكشور در آ ییو كارا یآمدن سطح علم
جوان در معرض شکست  تیدرصد از جمع 25 باًیتقر

و بر  متعاقب آن هستند یمشکالت رفتار گریو د یلیتحص
درصد از  12شده حدود  انجام یهااساس پژوهش

 دوران یدر ط یعلوم پزشک یهادانشگاه انیدانشجو
  .(3)شوندیمشروط م ترم کیخود حداقل  لیتحص

 یخاص تیاز اهم یعلوم پزشک انیدانشجو یلیافـت تحـص
علـوم  طـهیح التحصیلفارغ کیاگر  رایبرخوردار است. ز

نباشــد بــه  یمعلومــات مناســب دانــشگاه یدارا یپزشـک
و ارتباط آن با سالمت افراد جامعـه،  یشغل تیعلــت حساس

  .(4دهد)یخـود را نـشان م یتریمشکل به صورت بحران ـنیا
دانشگاه  یمعاونت آموزش کیسامانه الکترون یدر بررس

( انیكل دانشجو %5/4نفر ) 323اصفهان تعداد  یعلوم پزشک
 نیا .مشروط شدند 97-98 یلیاول سال تحص مسالیدر ن

. در دیرسیم %5/9به  یداروساز انیآمار در دانشجو
شده كه  شنهادیلرستان پ یدانشگاه علوم پزشک در یقیتحق

را در  یلیافت تحص یبنددرخت رده زبا استفاده ا
كاهش افت  یاز ابتدا برا نموده و ینیبشیپ انیدانشجو

در سال  یادر مطالعه .(5افراد مداخله كرد) نیدر ا یلیتحص
نکردن  تیریعاطفه، مد تیریدر مد یناتوان یهاتم 1399

 نیترشینامناسب استادان ب یابیزمان و نظارت و ارزش
 انیدانشجو یلیتحص افت دررا  تیو اهم یفراوان
مشخص كرده كه  یگریپژوهش د یهاافتهی .(6اند)داشته

از علل افت  انیفوق برنامه توسط دانشجو یهاتیانجام فعال
 ینبود دورنما .(7)ستین یلیتحص شرفتیپ ایو  یلیتحص

در افت  یاساس ینقش ان،یمطلوب در دانشجو یشغل ندهیآ
موجود  یساختار اقتصاد نیچن. همكندیم فایآنها ا یلیتحص

عالوه بر  زین هیو سرما یدر جامعه و نبود امکانات شغل
 یكه بر رو یادر مطالعه .(8است) گذارتأثیر یزگیانگیب

 ،كربال انجام گرفت یدانشکده پزشک انیدانشجو
 سینامناسب تدر یهاروش ،زمان تیریمدعدم  ،انیدانشجو

كه  دانستندیم یعوامل ابه مطالعه ر یو كم عالقگ دیاسات
 یهاافتهی .(9)ستا بودهگذار تأثیر یلیدر افت تحص ترشیب
است  دهیرا پرس انیكه نظرات دانشجو یپژوهش مقطع کی

عوامل مرتبط  ،یبه برنامه درس ترشیكه توجه ب دادنشان 
 یلیاز افت تحص تواندیم یریادگی طیو مح یبا مرب

  .(10)دكن یریجلوگ انیدانشجو
با در نظر گرفتن  یلیعلل و عوامل افت تحص یبررس نیابنابر
و  یبه فرد، خانواده، نظام آموزش ادیز یهانهیهز لیتحم

آن بر افراد  ریناپذجبران یروانشناخت یمدهاایجامعه و پ
بر بهبود  مؤثر یابودن اقدامات مشاوره یدارد. ناكاف تیاهم

علل و عوامل  ییو شناسا انیدانشجو نیا یلیتحص تیوضع
به طور  ینظام آموزش یهاتیاولو نیتراثرگذار بر آن از مهم

 نیباشد. بر ا دیبه طور خاص با یعام و نظام آموزش پزشک
اساس، با وجود مطالعات گسترده در خصوص افت 

انجام گرفته محققان در  یهاجستجو یبر مبنا ،یلیتحص
و  انیوجنظر دانش یكه بر مبنا یپژوهش ،یمنابع معتبر علم

 یلیآنان درباره علل افت تحص ستهیتجارب ز یبررس
در ده سال گذشته انجام شده  یعلوم پزشک انیدانشجو
 انیدانشجو دگاهیمطالعه د کینشد. تنها در  افتیباشد، 

موارد خاص دانشگاه در خصوص علل  تهیشده به كم یمعرف
 ن،یشده بود. عالوه بر ا یروش بررس نیبه ا یلیافت تحص

جامعه و  یزندگ وهیش رییفرهنگ و تغ ،بافت رییبا تغ
و  یلیمستمر علل افت تحص یبررس ،جوانان خصوصاً

 نیاهمچنین است.  یرفع آنها ضرور یبرا یزیربرنامه
و كاركنان نظام  یآموزش یموضوع دغدغه مهم شورا

 نیاصفهان است. بر ا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش
سؤال كه  نیبه ا ییگواساس، پژوهش حاضر با هدف پاسخ

 طیاصفهان در شرا یعلوم پزشک انیدانشجو یعلل مشروط
 رندگانیادگی ستهیتجربه ز یبررس تیبا محور یفعل

پژوهش بخش  نیانجام گرفت. ا ،ستیچ ،(انی)دانشجو
بسته  هیته یاست و مبنا یامطالعه سه مرحله کینخست 
 خواهد یعلوم پزشک یمشروط انیدانشجو ژهیو یامشاوره

 بود.
 

 هاروش
 یهارشته انیتجربه دانشجو یپژوهش به بررس نیدر ا
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خود  یلیاصفهان از افت تحص یمختلف دانشگاه علوم پزشک
از منظر آنان  یلیافت تحص یهاعلت یبا تمركز بر رو و

پرداخته شده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، 
است.  یفی( به روش توصPhenomenology) یشناختداریپد

و  یاست، به بررس یفیك کردیرو کیكه  یناختشداریروش پد
 یافراد متعدد دگاهیاز د یادهیو مفهوم پد امعن ریادراک و تفس

موردنظر را تجربه  دادیكه آن افراد رو شودیپرداخته م
 lived) ستهیتجربه، تجربه ز نیاند. اصطالحًا به اكرده

experienceشامل  یفیتوص پدیدارشناسی .(11)ندیگوی( م
 فیتوص اطالعات و لیتحل و هیتجز ،میدرک مستق خشسه ب

 یاروش با استفاده از روش هفت مرحله نیا .(12آنان است)
 .(13)گرددیانجام م یزریكال

دانشگاه  یمشروط انیجامعه هدف پژوهش حاضر دانشجو
 1397-98دوم سال  اول و مسالیاصفهان در ن یعلوم پزشک

و  ترم کیدر  یلیسال تحص نیآنان در اكه معدل ترم  بودند
را از  یتر بود و نامه اخطار مشروطكم 12از  تر،شیب ای

روش  .كرده بودند افتیدانشگاه در نیا یمعاونت آموزش
صورت  نیو روش كار به ا مندهدفپژوهش، گیری نمونه

 دیسال جد مین یكه در ابتدا یمشروط انیدانشجو كه بود
و از مشروط  كردندیم افتیربوطه دراز دانشکده م یانامه

در  .شدندیترم قبل مطلع م ( در12از  ترنییشدن )معدل پا
گرفتن مشاوره به مركز مشاوره  یشده بود كه برا دینامه ق

 یبرا انی. دانشجوندیدر اسرع وقت مراجعه نما انیدانشجو
بر  یمركز مشاوره مبن به اعالم نظر ازیاستمرار آموزش ن

به  انیحضور دانشجو به آن مركز داشتند. لذا اكثر دانشجو
مركز مشاوره مراجعه نمودند و در مركز مشاوره دانشجو 

به  انیدانشجو نیا نی. از بشدیبه پژوهشگر ارجاع داده م
ها مصاحبه به عمل آمد. تعداد حضور تا اشباع داده بیترت

عدم ارائه  ها ومطالعه بر اساس اشباع داده نینمونه در ا
 31 ،یفیمطالعات ك تیكفابه عنوان شاخص  دیاطالعات جد

در  ایبه مصاحبه نداشته و  لیكه تما یتنها كسان .نفر بود
 یفعال تلفن یهایریگیشده با وجود پ نییزمان مصاحبه تع

از مطالعه حذف  كردندیبه مركز مشاوره مراجعه نم
 . شدندیم

 مناسب مركز مشاوره بود یهااز اطاق یکیمصاحبه  مکان
. مدت شدیمصاحبه فراهم م یبرا یامن آرام و طیكه مح

 کیو در  قهیدق 40تا  20زمان مصاحبه با هر دانشجو 
ها از مصاحبه داده یآورجلسه انجام گرفت. به منظور جمع

استفاده شد. در شروع مصاحبه  قیو عم افتهیساختار مهین
گذشته از  یهاو نمرات دانشجو در ترم یلیتحصسوابق 

 یآموزش تیریمد افزارنرم کیسما كه  افزارنرم قیطر
كار ضمن  نیا .شد یدانشجو بررس است با حضور

شروع  یرا برا طیشرا ،سوابق دانشجو یمستندساز
سؤال  کی. مصاحبه با كردیآماده م مندهدفمصاحبه 

 شدیشروع م یلیحصموضوع افت ت بر تجربه آنان از یمبن
شركت كننده و  قیتشو یبرا یو سپس سؤاالت اكتشاف

 یی. سؤال ابتداشدیم دهیبه اطالعات پرس دنیبخش قیتعم
 ای لیبه چه دل دیكنیشما فکر م" :بود نیمصاحبه ا یو كل
 یعوامل چه د؟یشد یمشروط و یلیدچار افت تحص یلیدال

رابطه به  نیهرچه در ا خصوص نقش داشت؟ نیدر ا
با  مصاحبه نی. در ح"دیكن انیب دیتوانیم دیآیم تانذهن

 جادیدر ا زین یگریعلت د دیكنیفکر م ایآ" :لیاز قب یسؤاالت
داشته  تأثیر تانیدوستان دانشجو ایخود و  یلیافت تحص

 رود. شیمصاحبه به پ انیجر شدیم یسع"است؟
دانشجو كه  یبه واحدها یاسما اشاره افزارنرمبا توجه به 

و از دانشجو  شدیتر از حد الزم آورده بود مكم راتنم
راجع به مردود شدن در  یحیكه اگر توض شدیخواسته م

مصاحبه از دانشجو  ی. در انتهادینما انیآن دروس داشت ب
در خصوص بحث خود راجع  یلینکات تکم شدیخواسته م

مصاحبه  نی. در حدینما انیرا ب یلیبه عوامل افت تحص
 ینکات اصل تینهادر  انجام شد. یدانیم یربرداادداشتی
و اگر  شدیشده با دانشجو مرور م یبردارادداشتی

مصاحبه پس از تشکر از  ،كردیم دییدانشجو مطالب را تأ
میانگین مدت زمان هر  .دیرسیبه اتمام م دانشجو یهمکار

چند  یسپس موارد ضبط شده ط دقیقه بود. 45مصاحبه 
نوشته  یها به صورت كتبشد و همه گفته ینوبت بررس

توسط دو  در چند مرحله و یاصل یهاشده و با گفته
داده شد. موارد مهم و مرتبط با موضوع  قیتطب پژوهشگر

و  ی( جداسازformulated meaningsفرموله ) میو مفاه
 نی. در ادیباز توسط پژوهشگران استخراج گرد یكدها

 یباز مرتبط تعداد محدودتر یكدها دنیمرحله با كنارهم چ
ه ب ینشیگز یآنها كدها قیو سپس با تلف یمحور یكدها
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 دست آمد. 
ها به شركت داده ،معتبر بودن تأمین یدر مرحله پایانی برا

ها ها و نوشتهكنندگان مطالعه ارائه شد و آنها صحت یافته
و اظهارنظر  یبا تجارب خود را بررس هاافتهی یو هماهنگ

را  قیتطب نیاز پژوهشگران ا گرید یکیضمن در  كردند.
كاركنان  ازكه پژوهشگر  نیكرد. با توجه به ا یبررس مجدداً

به طور  ،و همکار مركز مشاوره است یمعاونت آموزش
در  انیدانشجو یو مشروط یلیروزمره با موارد افت تحص

 یلیتحص تیكامل با وضع ییتماس بوده و آشنا
 ریپذارتباط با دانشجو امکان یداشت و برقرار انیدانشجو

مصاحبه با پژوهشگر بودند.  یرایپذ انیدانشجو وبود
 و یااز اصول كار حرفه یلیافت تحص هب یدگیرس

 یپژوهشگر بوده و به ابعاد مصاحبه تسلط كاف یمندعالقه
حفظ مستندات  نیموضوع و همچن نیوجود داشت. ا

مطالعه هستند.  دییتأ تیقابل نیتضم یبرا یپژوهش عوامل
در مصاحبه نقل كرده  ستمیبه عنوان مثال مشاركت كننده ب

. پدرم اول ترم سکته كرد و مترم اول بود شیترم پ" :كه
 و هم باال سر كردمینبودم. هم كار م مین و ماه کیاول ترم 

استاد كار  کی شیپ بود و یوارید یپدرم بودم. كارم نقاش
. هنوز هم با دانشگاه ارمیخرج خودم را در ب دی. باكنمیم

تر در كالس، شركت كم لیآدابته نبودم. سه درسم را به دل
 یزیشركت نکن. من چ تحاناستاد گفت كه در ام

را با خودكار  میهااز درس یکیكه چکار كنم.  دونستمینم
 یکینکرد و صفر رد كرد. من  حیتصح وتریپر كردم و كامپ

گیری هست. جوونا در یتنبل لیام بدلیلیافت تحص لیاز دال
ام و با توجه به رشته  ندهیدارن. مثال خود من فکر آ یفکر

سال كنکور دادم و داغون شدم و  سه .ندارم یازهیام انگ
قبول شدم. هر چند دوست داشتم كه .......رشته  رما تینها

هم نداشتم و خلقم  یقبول بشم. حال خوب یرشته بهتر
 طیترارتباط دارم. ترم اول با شراكم هیافسرده است. با بق

حذف  دونستمیو مقررات دانشگاه آشنا نبودم مثال نم
 یماریمصاحبه موارد مهم ب نیدر ا "؟ چه یعنی یاضطرار

 یمشکل اقتصاد ،یتنبل ،دانشگاه نیآشنا نبودن با قوان ،پدر
موارد با خود دانشجو و  نیخلق افسرده بود. ا ،خانواده

و  شدیداده م قیتطب گرید انیدانشجو یهاسپس با گفته
. شدیانتخاب م ینشیو گز یمحور یباز و كدها یكدها

 انیدانشجو لیمسا یفرد پس از بررس نیا یهاهگفت مثالً
 یاختالالت جسم یمحور یهاو حذف تکرارها در كد گرید

عوامل  ینشیمجموعه كد گز ریمبهم ز یشغل ندهیآ ،یروان
 گی وزیانگیب ،یلیتحص ی، فرسودگیلیافت تحص یفرد

عوامل  ینشیمجموعه كد گز ریدانشجو ز یكاراهمال
 ریدر ز یكم از مقررات آموزش یو آگاه یروانشناخت

و مسائل  کانینزد یماری، بیآموزش طیمجموعه عوامل مح
مجموعه عوامل مرتبط با خانواده و  ریخانواده ز یمال

 گرفت.  یجامعه جا
داده  نانیبه دانشجو اطم یاصول اخالق تیمنظور رعا به
و  شده تیدر پژوهش رعا یكه اصول رازدار شدیم

در  .نزد پژوهشگر محرمانه خواهد ماند یمشخصات و
از شركت در  تواندیبخواهد م یضمن هر زمان كه و

 مطالعه انصراف دهد.

 نتايج
دختر( از  یدانشجو 15پسر و  یدانشجو 16دانشجو ) 31
اصفهان در مطالعه  یدانشکده دانشگاه علوم پزشک 8

كنندگان از دانشکده شركت نیترشیشركت داشتند. ب
 و تیریتعداد از دانشکده مد نیترنفر( و كم 9) یداروساز

  .نفر( بود 1) یپزشک یاطالع رسان
توسط  كه یلیافت تحص دهیباز مربوط به پد یمجموع كدها

 131تجربه شده و در مصاحبه مطرح شد،  انیدانشجو
شد و  یكد محور 30به  لیتبد هیباز اول یمورد بود. كدها

 نی. ادندیگرد یبندطبقه ینشیكد گز 5در  یمحور یكدها
 ،یلیافت تحص ی( عوامل فرد1 عبارتند از: ینشیگز یكدها

 طی( عوامل مح3 ،یلیافت تحص یروانشناخت مل( عوا2
 یو اجتماع ی( عوامل خانوادگ4 ،یلیافت تحص یآموزش

 ( عوامل مرتبط با استاد5و  یلیافت تحص
عوامل  ینشیمجموعه كد گز ریدر ز یمحور یكدها نیا

تمركز ، روش مطالعه نادرست بودند: یلیافت تحص یفرد
 ،نامناسب یریتفکرات غلط در اخذ واحد، واحدگ ،یناكاف

 . یجسم یو اختالالت روان هایماریب ،مبهم یشغل ندهیآ
 گونه نیعنوان مثال مشاركت كننده هفتم در مصاحبه ا به
من تا  و میهست یشب امتحان انیما دانشجو" كرده: انیب

به  انیب نیا ."كنمیآخر ترم دروس را مرور نم یروزها
مجموعه كد  ریدر ز یكد باز مطالعه شب امتحان کیعنوان 
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 یعوامل فرد ینشیروش مطالعه نادرست و كد گز یمحور
 گرفته است.  یجا یلیافت تحص

عوامل  یمشروط انیاز نظر دانشجو یكد محور نیدوم
 :شامل یلیافت تحص یاست. عوامل روانشناخت یروانشناخت
 ،یلیتحص یزگیانگیب ،یلیتحص یفرسودگ ،غم غربت

رشته و  فیضع یخودكارآمد ،دانشجو یكاراهمال
افت  یعوامل با عوامل فرد نینامناسب. هرچند ا یلیتحص
كردن سالمت روان  ریدرگ لیدله ب یول دقرابت دار یلیتحص

 گرفت.  یمستقل جا یكد محور کیدر  انیدانشجو
 یلیافت تحص یآموزش طیعوامل مرتبط با مح ینشیكد گز
 نیقوان ،دانشگاه طیبرخورد نامناسب در مح :شامل

 یدشوار ،یآموزش یندهاینامناسب، مشکل فرا یآموزش
 یفرد نینامناسب، ارتباطات ب یلیدروس، مشاوره تحص

 یندهایفرا ،یآموزش نیكم از قوان یآگاه ،دانشگاه در دیجد
 بود.  یآموزش ریغ

در  یمن با افراد" كه: كردیاشاره م ازدهمیمشاركت كننده 
. قباًل میستیخوابگاه سکونت دارم كه اصاًل با هم سازگار ن

از  رونیشب هم ب کیو  كردمیم یدر خانه خودمان زندگ
پسرها  دختر و میبه دانشگاه كه آمد" ایو "خانه نبودم

ه باشم ینخواستم مثل بق كه نتوانستم و نیمن از ا ند واباهم
مشاركت كننده  یاز طرف"شد.  امیتنها شدنم باعث ناراحت و

پسرها  پنجم اعتقاد داشت كه با هم بودن دخترها و
داشته كه باعث  ییهاجاذبه یجوان نیسن نیخصوصاً در ا

تر به درس خواندن كم شدن تمركز من شده و كم
  ."پردازمیم

 یشامل كدها یو اجتماع یعوامل خانوادگ ینشیكد گز
 یماریب ن،یرفتار نامناسب خانواده، اختالفات والد :یمحور

 حیتعامل ناصح ،یمشکالت ازدواج، فقر مال کان،ینزد
 جدهمیزمان مطالعه بود. مشاركت كننده ه عییخانواده، تض

شب امتحان " كه كردیم انیب بردیكه از اضطراب رنج م
جنگ بوده و تحت  بعد از یمشکالت روح دچارپدرم كه 

انداخته  رونیخانه ب درمان است، من و مادرم را شب از
 یلیعملکرد تحص تواندیم بیسطح از آس نیا "است.

 قرار دهد.  تأثیردانشجو را به شدت تحت 
 ندیفرآ د،یمشخصات اسات و هادگاهید یمحور یكدها
تعامل نامناسب استاد و دانشجو در  ندیاستاد، فرآ سیتدر

گرفتند.  یجا مرتبط با استاد ینشیمجموعه كد گز ریز
ما  دیاسات" كه: كردیم مشاركت كننده شماره نوزده ذكر

كه حاال رشته  ندیگویو م زنندیرا تو سرما م یرشته پزشک
 یهم برا یلیمطالب خ نیا یریادگی و ستین ممه یلیشما خ

رشته  یدانشجو یموضوع برا نیا ".ستیشما الزم ن
دانشکده  کیدر  یرشته پزشک انیكه با دانشجو یرپزشکیغ

از  یكل یبررس کیاتفاق افتاده است. در  كندیم لیتحص
 ترشیموارد ب نیصورت گرفته ا یهاتمام مصاحبه نیب

از  یدیناام ،ریگاستاد سخت ،خلق افسرده تکرار شده است:
ه ب لیتحص نیاجبار داشتن به انجام كار ح ،یشغل ندهیآ

نداشتن روش  ،یپرتحواس ،بد یاقتصاد تیوضع لیدل
دختران و پسران در  نیمطالعه مناسب و جو ارتباط ب

 .دانشگاه
 

 بحث
 انیدانشجو ستهیتجربه ز یمطالعه با هدف بررس نیا

 یشناختداریو با روش پد یدانشگاه علوم پزشک یمشروط
 انجام شد. 
 ،یشامل عوامل فردگذار تأثیرعوامل  ینشیپنج كد گز

عوامل مرتبط با خانواده، عوامل  ،یعوامل روانشناخت
 به دستو عوامل مرتبط با استاد  یآموزش طیمرتبط با مح

كه علل افت  (Rumberger) رامبرگر قیبا تحق افتهی نیآمد. ا
 یانهیو مسائل زم یرا در دو بخش مسائل فرد یلیتحص

 اتیو خصوص یخانوادگ ،یوزش)مشکالت ساختار آم
 نیترشیب .(14است) خوانهمكرده است  یبنداجتماع( طبقه

دانشگاه  انیدانشجو یلیعلل افت تحص نیترتیو پر اهم
 تیریعاطفه، مد تیریدر مد یعبارت بود از: ناتوان رجندیب

 .(6نامناسب استادان) یابینکردن زمان و نظارت و ارزش
 یعنیحاضر  قیتحق یهاافتهی ازعوامل در دو بخش  نیا

 گرفته است.  یو عوامل مرتبط با استاد جا یعوامل فرد
 یعلوم پزشک یهادانشگاه یدر نظام آموزش سفانهأمت

 یزمان چیدر ه حیصح یریادگیمطالعه و  یهامهارت
 انیاز دانشجو ی. تعداد قابل توجهشودیآموزش داده نم

روش مطالعه نادرست،  .نداشتند یروش مطالعه مشخص
 یریواحدگ و تفکرات غلط در اخذ واحد ،یتمركز ناكاف

بود كه به  انیدانشجو همورد اشار ینامناسب كدها
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 . شودیمرتبط م یریادگیمطالعه و  یهامهارت
. شودیانجام نم یروشنگر زین یشغل ندهیدر خصوص آ

غلط  ای حیصح یاطالعات جیتدره ب به تجربه و انیدانشجو
 ستمیس ی. در مواردكنندیكسب م یشغل ندهیدر مورد آ

رشته  یشغل ندهیآ بیتخر قیاز طر دیاسات ای یآموزش
 انیدانشجو یلیتحص زهیاثر عکس بر انگ ،یخاص یلیتحص
 ندهیآ رشیپذ نیب میرابطه مستق یالعهاند. در مطاداشته

مثبت  یآنها همبستگ نیو ب یبررس یلیتحص زهیو انگ یشغل
 .(15)شده است دهید

از  یدر تعداد یو روح یجسم یهایماریاختالالت و ب
. كنندیاز دارو استفاده م یوجود دارد و بعض انیدانشجو

 نیافراد مطرح كرد ا نیخصوص ا در توانیكه م یانکته
عبور كنند  دینبا یخاص یلترهایافراد از ف نیا ایاست كه آ

 یعلوم پزشک انیدانشجو رشیپذ یبرا یانتخاب درست تا
 یهاافراد توان اتمام دروس رشته نیا ایرد؟آیصورت گ

 یهاورود به رشته یبرا دینبا ایرا دارند؟ آ یعلوم پزشک
افراد با  نیتا ا ردیصورت گ یخاص نشیگز یعلوم پزشک

 یسؤاالت نهایا ند؟ینما یرا سپر لیتحص ریمس یتوانمند
با آزمون كنکور همه  پاسخ مانده است و فعالًیاست كه ب

علوم  یهاوارد رشته نشیشدگان كنکور بدون گز رفتهیپذ
 . شوندیم یپزشک

در  یلیعلل افت تحص ،یمطالعه پس از عوامل فرد نیدر ا
تعداد را به خود اختصاص داده  نیترشیب یآموزش طیمح

باز دانشگاه  طیبه مح رستانیبسته دب طیاز محگذار  است.
را به دنبال  یگوناگون یهاچالش یلیسبک تحص رییو تغ

 ،در دانشگاه كاشان یفیك یادارد. در مطالعه
ذهنی یا  تربیش) هانظری بودن درس ،یریناپذانعطاف

عدم سازگاری با محیط جدید از عوامل  تجربی بودن( و
آنچه كه  .(16گزارش شده است) یلیافت تحص یسازمان

 تیاند نشان از فاصله وضعتجربه كرده انیدانشجو
است. به  نیكم با قوان ییمطلوب و آشنا تیوضع ،موجود

جلسه چهره به  انیانشجوعنوان مثال در بدو ثبت نام د
 یسازو آماده هیتوج یكوچک برا یهادر گروه ایچهره 

وجود  یآموزش طیبهتر با مح قیجهت تطب انیدانشجو
 طیروزه در شرا کیاجتماع  کیبه  شگاه صرفاًندارد. دان

پر از سؤاالت  ینامناسب اكتفا كرده و دانشجو را با فکر

 نیچن نیا یوامل. عسپاردیپاسخ نگرفته به آزمون و خطا م
از  یریشگیپ یبرا است و ینیبشیو هم قابل پ یهم تکرار

 وجود دارد.  یزیرآن امکان برنامه
 انیدانشجو یعلم تیشخصگیری در شکل ینقش مهم دیاسات

 دیها عوامل مرتبط با اساتدسته علت نی. چهارمكنندیم فایا
 سیتدر ندیفرآ د،یمشخصات اسات و هادگاهیشده است. د انیب
تعامل نامناسب استاد و دانشجو،  ندیفرآ و استاد یابیارزش و

 بخش هستند.  نیا یمحور یكدها
با  تواندیم انیدانشجو یعالوه بر الگو بودن برا استاد
 یسازاستاندارد و آگاه یابیوارزش یآموزش یهاروش

به هدف  یابیدست یرا برا انیهم دانشجو ،انیدانشجو
 انیاز حد دانشجو شیو هم اضطراب ب دینما یاری یدرس

 یكاهش دهد تا بازده یریادگیو  یرادر مقوله علم آموز
 انیدانشجو دیاز د یمطالعه مقطع کیدهد. در  شیآنان افزا

 ،شامل دانش تیاهم بیهای استاد خوب به ترتویژگی
اخالق  ،ارزشیابی ،روش تدریس ،ارتباطات ،شخصیت

دانش را از  انیكه دانشجو ستا نجاینکته ا .(17)شدیم
 ریمورد توجه قرار دادند. ز ترشیواخالق ب تیشخص

كه در مطالعه  یكد محور 4استاد  بامجموعه عوامل مرتبط 
 ندینکات هستند. در بخش فرا نیهم یایآمد گو دستبه ما 
تعداد  نیترشیب دیاساتگیری سخت یابیوارزش سیتدر

نشان دهنده  تواندیمقوله م نی. ادادیتکرار شده را نشان م
نبودن اهداف  خوانهم ایبودن دروس و و سخت ادیحجم ز

 یابیبا برنامه ارزش یشده در برنامه درس نییتع یدرس
 همان درس باشد. 

از مشاركت  یاریذكر كرد كه در صحبت بس دیكه با هرچند
به ندرت  و شدیذكر م یكنندگان در مطالعه عوامل متعدد

 . دانستندیعامل م کیخود را  یلیعلت افت تحص
را شامل  یلیعلل افت تحص نیترشیب یدر مجموع علل فرد

عامل  نیچند تأثیرمشاركت كنندگان از  ترشیب یول شودیم
 .(18)اندخود سخن گفته یلیبر افت تحص

 شودینهاد مشیمطالعه پ نیا یهاافتهیاساس  بر
 یهر كدام از كدها یبر رو یپژوهشگران در مطالعات بعد

 جینتا نیچنهمانجام دهند.  یترگسترده قاتیتحق ینشیگز
مطالعه  یامشاوره و یمطالعه توسط كاركنان آموزش نیا

به عنوان  یاو مشاوره یآموزش یندهایو در اصالح فرا
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 یبردارمورد بهره یاصل نفعانیو ذ ندینظر صاحبان فرا
قرار  یابسته مشاوره یطراح یپژوهش مبنا نی. اردیقرار گ

 انیدانشجو یلیاز افت تحص یریشگیپ یگرفته است كه برا
 كار گرفته خواهد شد. ه دانشگاه ب نیا

 توانیبوده است كه م ییهاتیمحدود یحاضر دارا پژوهش
 دیبا جیكه استفاده از نتا اشاره كرد یریپذمیبه موضوع تعم

 انیمطالعه فقط با مشاركت دانشجو نیكه ا نیباتوجه به ا
 . ردیاصفهان انجام گرفته، صورت گ یدانشگاه علوم پزشک

 ،مختلف ینشیگز یدر كدها یلیبا توجه به عوامل افت تحص
دقت نظر  انیدانشجو یلیالزم است كه به علل افت تحص

 دگاهیعوامل از د شود و با توجه به علل و یترشیب
 یهاها هم پژوهشهر بخش از علت یبرا ،انیدانشجو

 یقیمنسجم و دق یزیرهم برنامه و ردیصورت گ یترقیعم
( )مركز مشاوره ییو دانشجو یآموزش یاهدر معاونت

 یآموزش پزشک وزارت بهداشت، درمان و یحت دانشگاه و
 .ردیصورت گ انیدانشجو یلیكاهش افت تحص یبرا
 

 گيرينتيجه
 تأثیرنشان دهنده  ینشیكد گز 5 فوق یهاافتهیبر اساس 

 یبود و برا انیدانشجو یلیعوامل مختلف بر افت تحص
عوامل توجه  نیبه ا دیبا یلیكاهش افت تحص ای و یریشگیپ

 یبه عوامل فرد ینشیكد گز کیكه فقط  یكرد. در حال
 یلیدر افت تحص زین گرید ینشیگز یكدها ،اشاره داشت

 است.  تهداش تأثیر
 

 قدرداني

در قالب  یامطالعه سه مرحله کیمطالعه مرحله اول از  نیا
پژوهشگر اول است كه از قبل انجام  ینامه دكترانیپا

را از  162284039كد اخالق شماره  و یقاتیمطالعه، كد تحق
 افتیواحد خوراسگان )اصفهان( در یدانشگاه آزاد اسالم

 كرده است.
دانشگاه  یاز همکاران مركز مشاوره و معاونت آموزش

انجام  یگسترده برا یهمکار بابتاصفهان  یعلوم پزشک
 .میگزارسپاس قیتحق نیا
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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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